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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Οι μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για τη συγκέ-

Η Ευρώπη θέλει να επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στις
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84,48

Φοβίζουν οι κινεζικές επενδύσεις

Επιστρέφουν οι μικρές τράπεζες

και γυναικών στις βρετανικές εταιρείες όλων των κλάδων γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς. Κορυφή του
παγόβουνου, η τράπεζα HSBC, η οποία πληρώνει
59% λιγότερο τις γυναίκες στελέχη από τους άνδρες.
Πρόκειται για την υψηλότερη διαφορά στις αποδοχές
των δύο φύλων στον ιδιωτικό τομέα. Σελ. 10
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Πληρώνουν λιγότερο τις γυναίκες
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ντρωση κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες μικρότερες τράπεζες, με επίκεντρο την Aegean Baltic Bank
(ABBank), την Επενδυτική Τράπεζα (IBG) και την Praxia,
που επιδιώκουν την καθιέρωσή τους στα τραπεζικά
πράγματα. Η επιστροφή τους ευνοείται από τη βελτίωση
του οικονομικού περιβάλλοντος. Σελ. 18

επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων επειδή την προβληματίζει η στάση της Κίνας, η Αυστραλία απαγορεύει την
εξαγορά στρατηγικής σημασίας περιουσιακών της στοιχείων από κινέζους, ενώ στον Καναδά οι Αρχές διερευνούν αν η εξαγορά μεγάλης εταιρείας απειλεί την εθνική της ασφάλεια. Σελ. 11

Αλλάζει η ΣΚΤ και το τραπεζικό τοπίο

Αυξάνεται το κεφάλαιο του Συνεργατισμού και επιδεικνύεται έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές
Από τον Ιούνιο η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα θα τρέχει σε ρυθμούς «κανονικής» τράπεζας. Η απόφαση της Δευτέρας από το Συνεργατισμό, τον φέρνει πλέον στο τελικό
στάδιο υλοποίησης των δεσμεύσεών

του, ώστε να γίνει τραπεζικό ίδρυμα
το οποίο θα έχει το ίδιο καθεστώς
όπως όλες οι άλλες τράπεζες. Αυτή
είναι άλλωστε και η θέση της Φρανκφούρτης για το Συνεργατισμό, ότι
δηλαδή δεν μπορεί μία τράπεζα που

λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να είναι εκτεθειμένη στο
κράτος. Το τέλος του δρόμου της
διάσωσης του Συνεργατισμού, από
ό,τι φαίνεται θα αλλάξει το τραπεζικό
σκηνικό. Ο Συνεργατισμός, με αυτή

την κίνηση της αύξησης κεφαλαίου
και όχι των υφιστάμενων μετοχών
του, διότι αυτό που ανακοίνωσε δεν
προβλέπει να πωληθούν οι μετοχές
που έχει το κράτος στον Συνεργατισμό, θα κεντρίσει το επενδυτικό

Η Unilever φεύγει από τη Βρετανία λόγω Brexit

ενδιαφέρον στην Κύπρο. Πάντως,
μερικοί από τους 13 εκπροσώπους
funds που συνάντησε στο Λονδίνο
η Διοίκηση της ΣΚΤ και εξέφρασαν
ενδιαφέρον, δραστηριοποιούνται
ήδη στο νησί. Σελ. 4

Γολγοθάς
οι αλλαγές
του πλαισίου
ημικρατικών
Τι γίνεται με την cyta
Δύσκολος παραμένει ο δρόμος για τις
αποκρατικοποιήσεις. Οι πρώτες προσπάθειες για αποκρατικοποίηση 12
ημικρατικών οργανισμών ξεκίνησαν
τον Φεβρουάριο του 2014. Αν και μνημονιακή υποχρέωση, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν είχε
γίνει αποκρατικοποίηση. Για την cyta,
αλλά και για το Κρατικό Λαχείο, οι όποιες αλλαγές προωθούνται, απαιτούν
το πράσινο φως της Βουλής. Σελ. 7

ΣΗΜΕΡΑ

Σηκώνουν
άγκυρα πάλι
οι κρουαζιέρες

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΣΑ

Πληρώνουν με κάρτες και
όχι με μετρητά οι Κύπριοι
Οι Κύπριοι προτιμούν να πληρώνουν με

πλαστικό χρήμα αντί με μετρητά, ακόμα
και για μια τυρόπιτα στον φούρνο. Σύμφωνα με στοιχεία της JCC, ο τζίρος του
πλαστικού χρήματος το πρώτο δίμηνο του
2018 έφτασε τα 457, 216 εκατ. και ήταν
αυξημένος κατά 51,042 εκατ. σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σελ. 9

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Προειδοποιούν με μέτρα
για καθεστώς μισθωτού
Αμεση επιστροφή στο καθεστώς του μι-

σθωτού ζητούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι απασχολούνται στα απογευματινά και
νυκτερινά προγράμματα του υπουργείου
Παιδείας. Προειδοποιούν ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στη λήψη δυναμικών μέτρων, μη αποκλειομένης και της απεργίας, αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά
τους, μέχρι το τέλος του μήνα. Το θέμα
σήμερα στην επιτροπή Παιδείας. Σελ. 9

Δρομολόγιο από Celestyal

Σε αυτήν την περίοδο υψηλής αβεβαιότητας για το μέλλον της Βρετανίας και των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ενωση ο βρετανοολλανδικός κολοσσός Unilever απο-

χωρεί από το Λονδίνο, επιλέγοντας ως βάση του μόνο το Ρότερνταμ. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αποσυνδέει αυτήν την απόφαση από την αποχώρηση της Βρετανίας
από την Ε.Ε., δεν παύει να αποτελεί πλήγμα για την Τερέζα Μέι, η οποία καταβάλλει προσπάθειες να παραμείνουν οι επενδυτές στη Βρετανία και μετά το Brexit. Σελ. 10

Από στρατηγικούς
κακοπληρωτές
το 40% των ΜΕΔ

Η Google με καλάθι εταιρειών κατά της Amazon
O τεχνολογικός κολοσσός
Google θα συνεργαστεί με μεγάλους ομίλους λιανικής, όπως η Walmart, μέσω του
προγράμματος Shopping
Αctions, το οποίο θα τους παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτουν τον δικό τους κατάλογο
προϊόντων για να αυξήσουν
τους καταναλωτές τους. Η συνεργασία θα αφορά την
Google και τις εταιρείες Target
Corp, Walmart, Home Depot,
Costco Wholesale, Ultra
Beauty. Στόχος είναι να κτυπηθεί η Amazon. Σελ. 12

Ανησυχία τραπεζών της Ελλάδας
Στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή δανειολήπτες που ενώ έχουν την οικονομική
δυνατότητα δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, βρίσκονται πίσω από
το 40% των κόκκινων δανείων. Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο από αυτό που
αρχικώς εκτιμούσαν οι τράπεζες, καθώς
οι εντεινόμενες πιέσεις μέσω των πλειστηριασμών αποκαλύπτουν την έκταση
του προβλήματος. Σελ. 17
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When the ground
beneath your feet
is shifting, do you
stand still or leap
forward?

Στη μάχη και των social ο Συνεργατισμός
Μάχη εκτός από τη CitiGroup και τη
Διοίκηση του Συνεργατισμού για τον
ίδιο δίνουν και οι ήρωες των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις ανακοινώθηκε από τη Δευτέρα ότι εκκινεί
τη διαδικασία για να εξεύρει επενδυτές, πολλοί μαχητές των πληκτρολογίων άρχισαν τη διαμάχη αναφορικά με το παρελθόν, το παρόν και
το μέλλον του. Δεν λέω, όλοι έχουμε
μια άποψη, όπως και ο γράφων στη
προκειμένη περίπτωση, αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία μπορείς πρώιμα να κριτικάρεις και θέματα τα οποία μπορείς απλά να παρακολουθήσεις και να κρίνεις εκ του αποτελέσματος.
Από τη Δευτέρα λοιπόν έχουν πάρει φωτιά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο τμήμα των σχολίων αναφορικά με τα πόσα έχει ξοδέψει
ο Κύπριος φορολογούμενος για να
διασωθεί ο Συνεργατισμός. Πράγματι
είναι νωπή ακόμα η στήριξη της
ΣΚΤ με 1,75 δισ. ευρώ, ώστε να ανακεφαλαιοποιηθεί, αλλά έτσι η Τράπεζα διασφάλισε όλες τις τότε καταθέσεις της και δεν έγινε κούρεμα.
Η συμφωνία όμως δεν ήταν απλώς

να στηριχτεί και να γίνει κύριος μέτοχος το κράτος, αλλά επίσης υπεγράφη ένα πλάνο αναδιάρθρωσης
που μέσα στο 2018 από ό,τι φαίνεται
θα υλοποιηθεί. Να γίνει δηλαδή Τράπεζα που να μπορεί να ανταγωνιστεί
τις υπόλοιπες επί ίσοις όροις στα επόμενα χρόνια, χρόνια τα οποία έφτασαν. Πρέπει επιτέλους να απο<
<
<
<
<
<
<

Το τραπεζικό σύστημα
στην Ευρώπη δεν έχει
ορθοποδήσει και η ιστορία
έδειξε πως χρειάστηκαν
σημαντικές αποφάσεις.
φασίσουμε εάν θέλουμε να γίνεται
bailin ή bailout στις τράπεζες. Θέλουμε να κουρεύεται ο Κύπριος πολίτης, ή να στηρίζει το κράτος τις
τράπεζες; Ένα από τα δύο είναι αναπόφευκτο να γίνεται σε σημείο
καμπής, αλλιώς θα πέσει το σύστημα.
Και τέλος πάντων, δεν είναι μόνο
πρακτική που ακολουθήθηκε στην
Κύπρο, αφού και η Ιταλία αυτό προ-

τίμησε για τις δικές της ανάγκες, αφήνοντας στην άκρη την περίπτωση
του κουρέματος που έγινε στην Κύπρο. Κι αυτό διότι γενικότερα το
τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη
δεν έχει ορθοποδήσει και η ιστορία
έδειξε πως χρειάστηκαν σημαντικές
αποφάσεις.
Η κριτική και ο σχολιασμός είναι
κατανοητός και πρέπει να υπάρχει,
αλλά πρέπει να αποφασιστεί εάν η
Κύπρος χρειάζεται το μοντέλο του
κουρέματος ή το μοντέλο της διάσωσης. Άλλο ένα κούρεμα για τη χώρα όμως είναι απαγορευτικό, θα φανεί
ή θα φαινόταν εντελώς ασταθής
στους έξω. Εκτός άμα είσαι τραπεζικός υπάλληλος της ΣΚΤ και δικαιολογημένα έχεις τις ανησυχίες σου
για τον επενδυτή που θα μπει μέσα
στο Συνεργατισμό και τι θα αποφασίσει για τα εργασιακά της καινούργιας του τράπεζας. Εκεί ναι, μπορείς
να μουρμουράς όσο θέλεις για άλλους
λόγους, αλλά όχι για το συγκεκριμένο.
Ή φυσικά, εάν κάνεις αντιπολίτευση
και χάσεις ένα διαπραγματευτικό
χαρτί την επόμενη ημέρα από εκείνη
που θα ιδιωτικοποιηθεί.

Με επιτυχία φαίνεται να στέφεται η
προσπάθεια για ανάκαμψη της κρουαζιέρας. Ο ούριος άνεμος έπνευσε
μετά τις επαφές σε τριμερές επίπεδο
Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου. Τον Δεκέμβριο η εταιρεία Celestyal αναμένεται να αρχίσει δρομολόγια που θα
συνδέουν τις τρεις χώρες. O ΚΟΤ καταβάλλει προσπάθειες ώστε να συμπεριληφθεί και η Κύπρος ως σταθμός
σε ευρωπαϊκές κρουαζιέρες. Σελ.8

Μπήκε τελικά
το νερό στ’ αυλάκι
για το ταμείο ΦΑ
Ψήφιση μετά το Πάσχα
Πραγματικότητα αναμένεται να γίνει
λίαν συντόμως το Ταμείο Υδρογονανθράκων. Ομοφωνία κομμάτων
επί της βασικής φιλοσοφίας του κυβερνητικού νομοσχεδίου. Το επόμενο
καθοριστικό βήμα θα γίνει στην Επιτροπή Οικονομικών όπου αναμένεται να συζητηθούν οι τροπολογίες
των κομμάτων. Σελ. 5
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Ε

Ενας κόσμος
σε περιδίνηση

ίναι άραγε ικανό το σύγχρονο φιλελεύθερο σύστημα, όπως αυτό επικράτησε μεταπολεμικά και εξελίχθηκε μεταψυχροπολεμικά στο μεγαλύτερο μέρος της Δύσης, να ανταποκριθεί σε ό,τι εμφανίζεται ως
βίαιος μετασχηματισμός του κόσμου όπως τον γνωρίζαμε; Πρόκειται για ένα ερώτημα που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ταμπού, ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία επί σχεδόν δέκα χρόνια ασθμαίνει δίχως απολύτως κανέναν προσανατολισμό και με
ουκ ολίγα ανησυχητικά δείγματα θεσμικού κλυδωνισμού σε όλες τις κλίμακες της εξουσίας, νομοθετικής,
εκτελεστικής και δικαστικής.
Η αμερικανική πολιτική πραγματικότητα εξελίσσεται
με τρόπο ανορθόδοξο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Η
ποικιλοτρόπως καχεκτική Ευρώπη, η φιλελεύθερη πολιτική
φυσιολογία της οποίας έχει δεχθεί ισχυρά χτυπήματα
στο εσωτερικό ακόμα και των πιο ισχυρών χωρών της,
βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι επιλογών με την πιο ενδεδειγμένη, δηλαδή την ολοένα και στενότερη σχέση
των κρατών-μελών της, να απομακρύνεται. Η πολιτική
ορθότητα και η αδυναμία μετακίνησης έξω από το στενό
πλαίσιό της, όπως και αν αυτή ορίζεται, καθιστά τις προβληματικές δημοκρατίες μας εξαιρετικά ευάλωτες. Απέναντι, με την έννοια της πολιτικής παράδοσης, χώρες
όπως η Κίνα, η Ρωσία και –σε σύγκριση με την Ελλάδα–
η γειτονική μας Τουρκία, με συστήματα διακυβέρνησης
συγκεντρωτικά, κρατικιστικά και καθετοποιημένα, φαίνεται ότι έχουν ήδη δώσει άλλες απαντήσεις στις νέες
προκλήσεις.
Τεχνολογικά έχουν καταφέρει να εξελιχθούν με
τρόπο ταχύ και άκρως ανταγωνιστικό. Η εποχή του
«reverse engineering» έχει παρέλθει. Μακριά από το
περιοριστικό πεδίο της γεωπολιτικής, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το φιλελεύθερο μοντέλο, όσο και αν
αυτό εξακολουθεί να είναι το πολιτικό εξαγώγιμο προϊόν
της Δύσης, ασκεί περιορισμένη γοητεία και για την κοινωνική εξέλιξη εκείνων των χωρών. Σε χώρες όπως η
Κίνα δεν υπάρχουν καν social media, τα οποία στη
Δύση αποτελούν τελικά και με διάφορους τρόπους ένα
σταθμό στην ανθρώπινη μετεξέλιξη, καθώς έχουν καταστήσει την έννοια του ιδιωτικού χώρου παρωχημένη.
Βρισκόμαστε εξ ορισμού πριν από την ανάδυση ενός
νέου μοντέλου, το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμη. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε τι θα «γεννήσει» για τις
κοινωνίες των ανθρώπων, πολλώ δε μάλλον, την πολιτική
οργάνωσή τους, η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.
Το ερώτημα είναι ένα: Είμαστε έτοιμοι;
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Ο Χόκινγκ και
η μεγάλη εικόνα

Φ

ίλος με ρωτάει αν πιστεύω ότι ο Στίβεν Χόκινγκ
θα ήταν τόσο διάσημος εάν δεν είχε καθηλωθεί
εξαιτίας της σπάνιας νόσου που τον βρήκε στα
είκοσι ένα μόλις χρόνια του. Δεν πρόκειται περί οίκτου, τόνισε, αλλά περισσότερο για ένα αξιοπερίεργο
φαινόμενο, μοναδικό στα ιατρικά χρονικά, και, βέβαια,
μοναδικό ως προς τη δύναμη της ανθρώπινης διανόησης. Ο φίλος, με άλλα λόγια, δεν είχε σκοπό να απαξιώσει έναν επιστήμονα σαν τον Χόκινγκ, απλώς πάντοτε
τον προβλημάτιζε το γεγονός ότι, επί της ουσίας, όσοι
δεν έχουμε ειδικές γνώσεις φυσικής, μαθηματικών
κ.λπ. δεν καταλαβαίνουμε τίποτα απ’ όσα λένε αυτοί οι
άνθρωποι και για τα οποία τους οφείλουμε τον θαυμασμό μας.
«Εκτός του ότι», πρόσθεσε ο φίλος, «τι με νοιάζει
εμένα τι κάνει μια μαύρη τρύπα, εκατομμύρια έτη
φωτός μακριά; Τι ρόλο μπορεί κάτι τέτοιο να παίξει
στη δική μου καθημερινότητα;». Οντως, την καθημερινότητά μας μια τέτοια πληροφορία δεν την αγγίζει
καν· ούτε απαλύνει στο παραμικρό το άγχος της βιοπάλης
ή και την όποια υπαρξιακή αγωνία.
Επηρεάζει όσους ενδιαφέρονται, έστω, για τη λεγόμενη
μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, της ύπαρξης, που επιδρά
πάνω στην κατανόησή μας και στη δεκτικότητά μας
στην ομορφιά της φύσης η οποία, ο Ηράκλειτος το είπε
έξοχα αιώνες πριν, «αγαπά να κρύβεται». Δεν είναι
εύκολα πράγματα αυτά, αλλά δεν είναι και πολυτέλειες.
Δίχως τέτοια νοητά παράθυρα στην καθημερινότητά
μας, η ζωή καταντά σκέτη λογιστική, φοροτεχνική διαδικασία. Γίνεται στενάχωρη – στενός χώρος, όπως
ακριβώς το λέει η λέξη.
Στο βάθος, επιστήμονες όπως ο Αϊνστάιν ή ο Χόκινγκ,
ακόμα κι όταν δεν καταλαβαίνουμε πλήρως τι ακριβώς
λένε, αναποδογυρίζουν αυτό που εμείς όλοι νοούμε ως
πραγματικότητα. Καθιστούν το οικείο ανοίκειο και αυτό
έχει πάντοτε έναν βαθμό δέους αλλά και τρόμου.
Αυτό συνέβαινε από πολύ παλιά. Η καθημερινή μας
εμπειρία, εάν περιοριστούμε σε αυτή, έχει κάτι αφόρητα
περιοριστικό και εν τέλει εσφαλμένο. Η καθημερινή εμπειρία υπαγόρευε στους ανθρώπους να πιστεύουν για
αιώνες ότι η Γη είναι επίπεδη. Μα αφού δεν πέφτουμε
ούτε βλέπουμε καμιά καμπύλη, τα πάντα δείχνουν
«φλατ», επίπεδα. Ετσι δεν είναι;
Κάπως ανάλογα, οι άνθρωποι έβλεπαν ότι ο Ηλιος
περιστρέφεται γύρω από τη Γη, ότι η Γη βρίσκεται στο
κέντρο του κόσμου. Κι έρχεται ένας Κοπέρνικος κι ένας
Γαλιλαίος και αντιστρέφουν αυτό που υπαγορεύει η καθημερινή μας αντίληψη. Εως σήμερα, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο χρόνος είναι γραμμικός και αδιατάρακτος, ο χώρος είναι ένα παθητικό κενό που
εμείς γεμίζουμε με ύλη. Κι έρχεται ένας Αϊνστάιν και
αποδεικνύει ότι ο χρόνος υφίσταται στρεβλώσεις διότι
είναι αναπόσπαστο κομμάτι του χώρου, ο οποίος, με
τη σειρά του, καμπυλώνεται στις τεράστιες μάζες ύλης,
έχει ιδιότητες, έχει δυναμική, κυματισμούς, ζαρώνει
και επιμηκύνεται σαν λάστιχο. Αυτή είναι η μεγάλη
εικόνα την οποία αγνοούμε μέσα στην απλή, ταπεινή
καθημερινότητά μας. Προσωπικά, δεν ξέρω, και δεν θέλω
να ξέρω, πώς θα ήταν η καθημερινότητά μου δίχως αυτή
τη μεγάλη εικόνα.
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& ΣΕΒΕΡΗ

Η αμνησία του Στέφανου, τα χαμόγελα
του Νικόλα και τα δύσκολα του Healthy
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Κεφάτη ήταν χθες η ΔΗΚΟϊκιά Φωτούλα. Ό-

πως μου είπε είτε λόγω αγιασμού, είτε λόγω
του ότι “κάποιοι έφεραν τον νου τους”, είτε επειδή άλλοι έβαλαν νερό στο κρασί τους, “τις
τελευταίες μέρες επικρατεί ένας αέρας αισιοδοξίας στο κόμμα”.
“Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό κι αν θα πάνε όλα καλά μέχρι το συνέδριο αλλά τις τελευταίες μέρες το ΔΗΚΟ θυμίζει λίγο τις παλιές καλές του μέρες”, μου είπε.
Παρά την αισιοδοξία της Φωούλας, μαθαίνω

πως στην πριγκιπική αυλή δεν είναι όλα ρόδινα. Η... ασύμμετρη επίθεση από το στρατόπεδο των Καρογιαννικών συνεχίζεται. Η γενική εκτίμηση πάντως είναι πως όλα πρόκειται να ξεκαθαρίσουν σύντομα αφού έχει εμπεδωθεί η
άποψη πως “όσοι ήταν να φύγουν έφυγαν, καιρός για ανασυγκρότηση”. “Μην σας πω ότι στο
τέλος μπορεί και να ενισχυθεί ο πρίγκιπας από
τη συμπεριφορά των Καρογιαννικών” ήταν η
θέση ΔΗΚΟϊκού στελέχους, που υποστηρίζει
πως τις τελευταίες μέρες “έγιναν άλματα επαναπροσέγγισης με έναν Νικόλα εντελώς ανανεωμένο και χαμογελαστό!”.
Η αλήθεια είναι πως αυτά που ανέφερε ο πρί-

γκιπας Νικόλαος ότι η Δημοκρατική Παράταξη
είναι ένα κόμμα φάντασμα έχουν και απήχηση
και πέραση στον κόσμο του ΔΗΚΟ. Το γεγονός
ότι το νέο κόμμα δεν έχει ανακοινώσει ούτε
πρόεδρο, ούτε αξιωματούχους, ούτε πρόγραμμα και πολιτικές θέσεις μάλλον του αφαιρεί
σοβαρότητα. Και αυτά δεν λέγονται μόνον από
ΔΗΚΟϊκούς αλλά και από πολιτικούς άλλων χώρων που υποδεικνύουν ότι “κανένας στην Κύπρο που έφυγε από το κόμμα του και ίδρυσε
δικό του κόμμα δεν έχει... διαπρέψει”.
Γνωστός πολιτικός της πρωτεύουσας σχολίαζε

προχθές ότι ίσως ο μεγάλος χαμένος της υπόθεσης να αποδειχθεί τελικά ο ίδιος ο Μάριος
Καρογιάν “ο οποίος κρατά από όλους αποστάσεις ασφαλείας”. “Πώς συμβαίνει να θυμήθηκε τέσσερα χρόνια μετά να καταγγείλει την
καλπονοθεία, να αφήνει υπονοούμενα για αποδείξεις και στοιχεία αλλά να μην φανερώνει
τα χαρτιά του; Πότε θα το πράξει το 2025;” διερωτήθηκε. Και πρόσθεσε με ένα πονηρό χαμόγελο: “Πάντως θα είναι ο μοναδικός αρχηγός στην ευρωπαϊκή ιστορία που του έκαναν
καλπονοθεία ενώ ήταν εν ενεργεία και κρατούσε αυτός τα ηνία του κόμματός του”.
Στο θέμα της Συνόδου της Βάρνας μεταξύ Ευ-

ρώπης-Τουρκίας ο Healthy Νίκαρος μάλλον τα
βρίσκει λίγο σκούρα. Πληροφορίες που έφθα-

‘Ιβάν μου κανένας άλλος εν θα σε καλοδεχτεί σαν εμένα στο Προεδρικό’.
σαν κοντά μου επιβεβαιώνουν τις επικρίσεις
της αντιπολίτευσης πως το ενδεχόμενο αναβολής της Συνόδου είναι όχι λίγο αλλά πολύ απομακρυσμένο. Και σαν να μην έφθανε αυτό, ο
Ερντογάν με τα χίλια-μύρια εις βάρος του (Κύπρος, Αιγαίο, Συρία, φυλακίσεις) μάλλον θα
πάρει ό,τι θέλει. Σε μια τέτοια περίπτωση ο
Healthy όχι μόνο θα είναι ο χαμένος της υπόθεσης, αλλά θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, όχι
μόνο από τον Άντρο και από άλλους, για τις άτυπες... δεσμεύσεις του. “Οι πολιτικοί αρχηγοί
έγιναν μάρτυρες κάποιων τέτοιων δεσμεύσεων και κάποιοι του το φυλάνε”, μου ανέφερε
άτομο που γνωρίζει πολλά.
Τις τελευταίες μέρες είχαμε ακούσει τους α-

ξιωματούχους του ΑΚΕΛ να διαρρηγνύουν τα
ιμάτιά τους για την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη
στη Βουλή. Έστειλαν μάλιστα και επιστολή
στον Συλλούρη ζητώντας εξηγήσεις για το ποιος κάλεσε τον Ιβάν στην τελετή εγκαθίδρυ-

σης του Προέδρου, ποιος διάλεξε τη θέση που
κάθισε δίπλα από τον Κωστάκη κ.λπ. Τα υπονοούμενα που άφηναν οι ΑΚΕΛικοί για τις σχέσεις Σαββίδη-Νίκαρου ήταν ξεκάθαρα αλλά
κράτησαν πολύ λίγο. Ελάχιστες μέρες μετά τον
ντόρο που προκάλεσαν οι Άντρος και Στεφάνου, η Ανδρούλα Γκιούροφ, πρώην αρχισυντάκτρια της Χαραυγής που τώρα διευθύνει το ηλεκτρονικό eshocknews, προκάλεσε με λίγες
γραμμές και μια φωτογραφία πραγματικό σοκ
στην ΑΚΕΛική ηγεσία.
Όπως έγραψε, ο πολυεκατομμυριούχος Ιβάν

Σαββίδης δεν είναι και τόσο άγνωστος στην ηγεσία του ΑΚΕΛ, όπως ισχυρίστηκαν στελέχη
του κόμματος εκφράζοντας έντονες διαμαρτυρίες επειδή παρευρέθηκε στην τελετή εγκαθίδρυσης του Προέδρου Αναστασιάδη.
“Ο Ιβάν Σαββίδης έτυχε θερμής υποδοχής στο

Προεδρικό Μέγαρο και επί προεδρίας Δημή-

τρη Χριστόφια, όχι μία αλλά μερικές φορές. Ως
εκ τούτου παραμένει εκτεθειμένη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ η οποία πριν μερικές
μέρες διαμαρτυρήθηκε έντονα εγείροντας μάλιστα θέμα τάξης...”
Εκείνο πάντως που ιδιαίτερα συζητείται είναι

η δήλωση που είχε κάνει ο Στέφανος Στεφάνου στον ΑΣΤΡΑ “εμείς δεν γνωρίζαμε ποιος
είναι ο Ιβάν Σαββίδης και το μάθαμε όταν σημειώθηκαν τα γεγονότα στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ”. Άμα σκεφτεί κανείς ότι ο Στεφάνου ήταν
κυβερνητικός εκπρόσωπος επί Χριστόφια, την
εποχή που ο Ιβάν μπαινόβγαινε στο προεδρικό
διερωτάσαι πόσο ευρύτατο είναι το πρόβλημα
της αμνησίας στην κυπριακή πολιτική σκηνή...
ΚΟΥΪΖ: Αληθεύει ότι ο Φούλης που γενικά τα

πάει μια χαρά μετά την εκλογή του Νίκαρου,
δέχεται και κάποια φίλια πυρά για συγκεκριμένες θέσεις που διατυπώνει τελευταία;

TO ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Γράφει ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Μετακομίζει και χωρίζει
Αναστάτωση επικρατεί στο Παντοπω-

Παραμένει πάντως η ουσία πως η

λείο με την ενδεχόμενη μετακόμιση του
δημοφιλούς μαγαζιού της πόλης σε νέο
χώρο. Το πλήρωμα του χρόνου φτάνει σιγά – σιγά και ο Θωμάς είναι προβληματισμένος. Οι φήμες πως ενδεχομένως να
αποχωρήσει από τη διεύθυνση της σάλας
έσκασαν στις οθόνες των κινητών των
CEOs ως βόμβα. Αν ήταν μετοχή το Παντοπωλείο θα πάθαινε χειρότερα από
ό,τι έπαθε το facebook την Δευτέρα όταν
έχασε 15 δισ. αξία σε λίγες ώρες. Αυτά
βέβαια είναι τα καλά των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ότι θες κάνεις και λογαριασμό δεν δίνεις, κάτι τέτοιο συμβαίνει και
στην J&P Οverseas, την θρυλική εταιρεία
που ίδρυσαν οι αείμνηστοι Ιωάννου και
Παρασκευαΐδης.

Citibank, την οποία δεν τη λες και άπειρη
σ΄ αυτά, νοιώθει άνετα με την όλη κατάσταση και δηλώνει σίγουρη πως αγοραστές υπάρχουν. Εδώ προκύπτει ποιον να
πιστέψει κάποιος, τον Πλατή ή την Citi;
Όταν τελειώσουν όλα αυτά η στήλη θα
σας ανοίξει και το κεφάλαιο του ”Εφιάλτη”. Του Κύπριου (όχι ο Πλατής) που πήγε στην Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα
και τους ”προειδοποίησε” για τον Συνεργατισμό. Τα μπριζολάκια ψήνονται, που
θα έλεγε και ο Θωμάς.
On another note, ο Sir Patrick της Τρά-

πεζας Κύπρου πρέπει να αποφασίσει οσονούπω αν θα συνεχίσει τις διακοπές
του (sic) στο νησί ή αν θα επιστρέψει στο
μουντό Λονδίνο ή ακόμη χειρότερα στο
βροχερό χωριό του στην Ιρλανδία. Το
συμβόλαιο του Sir Patrick τελειώνει σε
λίγους μήνες και ο Herr Ackerman δεν
είναι σίγουρο πως θα του προτείνει ανανέωση. Από την άλλη δεν είναι σίγουρο
πως η Τράπεζα μπορεί χωρίς τον Ιρλανδό. Γιατί ποιος άλλος μπορεί να λέει
στους γραφιάδες της ECB ”Fuck you”.

Το πώς έφτασε αυτή η εταιρεία να μην

έχει να πληρώσει μισθούς στο προσωπικό
της είναι μεν άξιο απορίας, όμως είναι και
παράδειγμα προς αποφυγή. Ο Θωμάς έμαθε από κυβερνητικό πηγαδάκι πως ο
μόνος που προσπαθεί να σώσει την κατάσταση πράττοντας και όχι αναμένοντας
την επιφοίτηση του Αγίου Νικολάου (Αναστασιάδη) είναι ο Χρήστος Ιωάννου γιος
του Δάκη. Πάντως, μια φίλη της στήλης,
γύρω στα εξήντα, ξανθιά μεστωμένη, περιέγραψε γλαφυρά σε απογευματινό
τέιον κάπου στα Λατσιά, την κατάσταση
ως εξής: «Αγάπη μου δεν κυβερνιέται αυτό το καράβι με whatsapp από το Chalet
του Γουλανδρή στο Gstaad!» Κάγκελο η
κέρινη από τα μπότοξ ομήγυρις.

Σίγουρα όχι η Χρυστάλλα την οποία έ-

χουν να δουν στην Φραγκφούρτη εδώ
και μήνες. Όσο δηλαδή την βλέπουν και
οι εγχώριοι Τραπεζίτες εκτός του Sir
Patrick.
Στον τελευταίο απαντά τα τηλέφωνα

γιατί ξέρει πως μόνο αυτός έχει την δύναμη να πει του Ντράγκι να την καθαρίσει με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Αναστασιάδης όταν πήγε να ψηλαφήσει το
θέμα έφαγε ”πόρτα”.

Σε μια άλλη εξέλιξη ο Χάρης, το “Χαρού-

διν” κατά τον Αβέρωφ, ακούγεται πως τα
πήρε χοντρά στο κρανίο με την διαχείριση της ανακοίνωσης για την ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού. Φαίνεται πως έγιναν όλα χωρίς να έχει ενημέρωση ο ίδιος
και αυτό του χάλασε τους σχεδιασμούς.

Γι΄ αυτό ίσως και η προσοχή του είναι
Αν καθαρίσει το “Χαρούδιν” (και) τον Συνεργατισμό, θα έχουμε πρόβλημα Αντρέα.

πλέον σε άλλον. Μέχρις εδώ όμως, μου
είπε ο Θωμάς.
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ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Οι αγαπημένοι ήρωες της Disney έρχονται ξανά στην Καθημερινή
με 10 διαφορετικές Κλασικές Ιστορίες για όλη την οικογένεια.

AYTH ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Σ’ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΙΜΗ €2,50
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Ο Συνεργατισμός αλλάζει τον τραπεζικό χάρτη

Οι κανονικές τραπεζικές εργασίες, μαζί με το προσωπικό τους, θα οδηγηθούν ως ένα ενιαίο σύνολο σε ό,τι νέο προκύψει
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

οι ψίθυροι μετέφεραν εδώ και μήνες
για πιθανή αποτυχία του. Δεν έκλεισε
ο Συνεργατισμός, δεν έγινε κούρεμα,
δεν έχασαν οι καταθέτες τα χρήματά
τους, όπως το τελευταίο διάστημα φημολογείτο, ψίθυροι που έκαναν τους
καταθέτες να προχωρούν σε αναλήψεις
φοβούμενοι ότι θα έχαναν τις καταθέσεις τους.

Σε ρυθμούς «κανονικής» τράπεζας αναμένεται να τρέξει η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα από τον Ιούνιο του
2018 και έπειτα, σε μια χρονιά που δεν
απογοητεύει από σκοπιάς τραπεζικών
εξελίξεων για τα κυπριακά τραπεζικά
ιδρύματα. Η απόφαση της Δευτέρας
από το Συνεργατισμό, τον φέρνει πλέον
στο τελικό στάδιο υλοποίησης των δεσμεύσεών του, ώστε να γίνει τραπεζικό
ίδρυμα το οποίο θα έχει το ίδιο καθεστώς
όπως όλες οι άλλες οι τράπεζες. Αυτή
είναι άλλωστε και η θέση της Φρανκφούρτης για το Συνεργατισμό, ότι δηλαδή δεν μπορεί μία τράπεζα που λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να είναι εκτεθειμένη στο κράτος, όπως
ο Συνεργατισμός που το κράτος κατέχει
αυτή τη στιγμή πάνω από το 99% του
μεριδίου του. Ο Συνεργατισμός μπαίνει
στην τελική ευθεία του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης που είχε υπογράψει μετά
και τη τελευταία του στήριξη από το
κράτος, έχοντας προχωρήσει σε μείωση
των καταστημάτων, του προσωπικού,
έχει κάνει νομική συγχώνευση αλλά

Αλλάζει το σκηνικό
Το τέλος του δρόμου της διάσωσης
του Συνεργατισμού, από ό,τι φαίνεται
θα αλλάξει το τραπεζικό σκηνικό. Ο
Συνεργατισμός, με αυτή την κίνηση
της αύξησης κεφαλαίου και όχι των υφιστάμενων μετοχών του, διότι αυτό
που ανακοίνωσε δεν προβλέπει να πωληθούν οι μετοχές που έχει το κράτος
στη ΣΚΤ, θα κεντρίσει το επενδυτικό
ενδιαφέρον στην Κύπρο. Πάντως, μερικοί από τους 13 εκπροσώπους funds
που συνάντησε στο Λονδίνο η Διοίκηση
της ΣΚΤ και εξέφρασαν ενδιαφέρον,
δραστηριοποιούνται ήδη στο νησί.
Συγκεκριμένα, όπως κατεγράφη και
σε ρεπορτάζ της «Κ», μέσα στους ενδιαφερόμενους είναι η ThirdPoint, που
είναι μεγαλομέτοχος της Ελληνικής
Τράπεζας. Άλλοι εκπρόσωποι επενδυτικών ταμείων που βρίσκονται εντός
της χώρας για να βολιδοσκοπήσουν
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Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικής και Ανασχηματισμού της ΣΚΤ ,
Γ. Σταυρινίδης, το προφίλ
κινδύνου του κάθε επενδυτή που θα προσελκύσει η
ΣΚΤ είναι διαφορετικό.
και έχει κάνει συμφωνία με την Altamira
για να διαχειριστεί τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια της Τράπεζας. Η ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού δεν είναι
μια «περίεργη εξέλιξη», καθώς πάντα
ήταν μια ιδιωτική τράπεζα. Όταν το
κράτος μπήκε στη ΣΚΤ για να τη στηρίξει, από τότε είχε εξαγγελθεί πως κάποια στιγμή θα «έφευγε» από αυτήν,
αφού δεν είναι τραπεζικά υγιές ένα
κράτος να έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη
της οποιασδήποτε τράπεζας.

Επενδυτικές επιλογές
Οι επιλογές που θα έχει ένας επενδυτής είναι δύο: Πρώτον μπορεί ένας
επενδυτής να αγοράσει τις κανονικές
τραπεζικές εργασίες της ΣΚΤ και δεύτερον είτε το καλό χαρτοφυλάκιο της
Τράπεζας (Εξυπηρετούμενα Δάνεια)
είτε το «κακό» χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια).
Όπως δήλωσε στην «Κ» και ο Διευθυντής Στρατηγικής και Ανασχηματισμού
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας,
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Πηγές από τη Citigroup ανέφεραν στην «Κ» λακωνικά πως «δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε στη διαδικασία, αλλά το μήνυμα είναι ότι η ΣΚΤ προχωρά».
Γιάννης Σταυρινίδης, το προφίλ κινδύνου του κάθε επενδυτή που θα προσελκύσει η ΣΚΤ είναι διαφορετικό, δηλαδή υπάρχουν επενδυτές που αγοράζουν κανονικές τραπεζικές δραστηριότητες και υπάρχουν και επενδυτές
που αγοράζουν Μη Εξυπηρετούμενα.
Εξήγησε πως ο επενδυτής που θα αναλάβει τις κανονικές τραπεζικές εργασίες είτε θα συνεχίσει να λειτουργεί
την Τράπεζα όπως λειτουργεί σήμερα
ο Συνεργατισμός, αλλά δίχως Μη Εξυπηρετούμενα στα βιβλία του, είτε θα
είναι κάποιος επενδυτής που έχει επενδύσει ήδη σε κάποιο κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα και θα θελήσει, αποκτώντας αυτό το περιουσιακό στοιχείο
να τα ενώσει, είτε να μπει νέος επενδυτής στη ΣΚΤ και να αγοράσει και
άλλη Τράπεζα και να τις ενώσει. Όπως
και να έχει, οι επιλογές που θα προκύψουν θα εξαρτηθούν σε πρώτη φάση
από τα ονόματα και τη φύση των ονομάτων που θα δηλώσουν συμμετοχή
στο εικονικό βιβλίο ενδιαφέροντος

που έχει ανοίξει από τη Δευτέρα 19
του μήνα και σε δεύτερη φάση θα πρέπει να αξιολογηθεί η κάθε προσφορά
που θα καταβληθεί για να γίνουν τα
όποια σενάρια. Πηγές από τη Citigroup
πάντως ανέφεραν στην «Κ» λακωνικά
πως δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε
στη διαδικασία, αλλά το μήνυμα είναι
ότι ο Συνεργατισμός προχωρά, αυτή
είναι η ουσία.

Νωρίς για εργαζομένους
Αν και ο κ. Σταυρινίδης υπογράμμισε
πως οι καταθέτες θα πρέπει να νοιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια όταν θα
βρίσκονται σε μια τράπεζα στην οποία
δεν υπάρχουν Μη Εξυπηρετούμενα,
από ένα καταθέτη που είναι πελάτης
μιας τράπεζας που υπάρχουν πολλά
Μη Εξυπηρετούμενα, ερωτηθείς σχετικά για τους εργαζομένους της Τράπεζας και το μέλλον τους, είπε ότι είναι
αρκετά νωρίς για να συζητάμε κάτι τέτοιο. Εκείνο που είπε, είναι ότι οι κανονικές τραπεζικές εργασίες, μαζί με

το προσωπικό τους, θα οδηγηθούν ως
ένα ενιαίο σύνολο σε ό,τι νέο προκύψει,
άρα και δεν υπάρχει φόβος για το οτιδήποτε.
Όσον αφορά στα λεγόμενα του κ.
Σταυρινίδη, πράγματι δεν αναμένεται
από την ίδια την Τράπεζα να υπάρξει
διαφοροποίηση για τους εργαζομένους.
Όμως, μετά από τέτοιες ενέργειες –
σε παγκόσμιο επίπεδο- ενδεχομένως
να υπάρξουν αλλαγές και στα εργασιακά των υπαλλήλων της ΣΚΤ. Και
αυτό, διότι αν ο καινούργιος επενδυτής
αποφασίσει πως οι υπάλληλοι της ΣΚΤ
είναι πάρα πολλοί, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν πολλά λειτουργικά έξοδα
για την Τράπεζα, τότε ενδεχομένως
να πει ότι «δεν χρειάζομαι τον Χ αριθμό
υπαλλήλων, άρα και προχωρώ σε Σχέδιο
Εθελούσιας Εξόδου». Στον αντίποδα,
εάν ο επενδυτής που θα ενδιαφερθεί
θελήσει να επεκτείνει τις εργασίες της
Τράπεζας, τότε υπάρχει και ένα ενδεχόμενο ακόμα και να αυξήσει τον αριθμό των υπαλλήλων της Τράπεζας.

Το παραπάνω δίλημμα προκύπτει πλέον
λόγω τεχνολογικής αναβάθμισης των
τραπεζών που είναι επιτακτική. Δηλαδή, δεν είναι ένα ζήτημα μόνο για
το Συνεργατισμό καθώς όλες οι κυπριακές τράπεζες τονίζουν ότι η τεχνολογική εξέλιξή τους είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη. Όπως είχε καταγράψει και παλαιότερο ρεπορτάζ
της «Κ», το οποίο πλέον μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της
ΣΚΤ στο μέλλον, αναμένονται καταστήματα στα οποία η φυσική παρουσία
των εργαζομένων της Τράπεζας θα
είναι μειωμένη. Είναι εξάλλου κοινός
τόπος πλέον ότι πολλές τραπεζικές
εργασίες επιτυγχάνονται μέσω των εφαρμογών των κινητών τηλεφώνων,
άρα δίχως να χρειάζονται τραπεζικοί
υπάλληλοι για να τις περαιώσουν.

Καμία αποτυχία
Φτάνοντας σχεδόν στο τέλος Μαρτίου, πρέπει να πιστωθεί στην Τράπεζα
πως δεν συνέβη τίποτε αρνητικό, όπως

Το κράτος δεν θα φύγει
τελικά το 2020 από τον
Συνεργατισμό αλλά
δύο χρόνια ενωρίτερα.
το Συνεργατισμό είναι της Apollo Global
και της ToscaFund. Φήμες επίσης υπάρχουν – και όπου υπάρχει καπνός
υπάρχει μάλλον και φωτιά- ότι ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν και
άλλες τράπεζες του νησιού. Άρα, με
την ευκαιρία που δίνει ο Συνεργατισμός
με αυτή την κίνηση, μπορεί να τον απορροφήσει άλλη Τράπεζα της χώρας
και να δημιουργήσει ένα καινούργιο
σχήμα, εν μέσω εξαγοράς – συγχώνευσης.

Win-Win situation
Λαμβάνοντας υπόψη το κυβερνητικό
σχέδιο «Εστία» που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών, στην περίπτωση που έρθει επενδυτής και ζητήσει
τα «καλά» δάνεια του Συνεργατισμού,
τότε τα «κακά» δάνεια, καλώς εχόντων
των πραγμάτων, θα μεταφερθούν στην
«Εστία». Άρα, στο τέλος της ημέρας ο
Συνεργατισμός που θα μείνει, εάν μείνει, θα έχει λίγα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνεια.

Η Κύπρος γνωστοποιεί εγκαίρως
τα επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά
Κατέλαβε την 5η θέση από τις 31 χώρες - Παιχνίδια, ενδύματα, κοσμήματα στη λίστα
Την περασμένη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε την έκθεση
για το 2017 σχετικά με το ευρωπαϊκό
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
για τα επικίνδυνα προϊόντα (RAPEX).
Όπως προκύπτει από την έκθεση, η
χρήση του συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης από τις εθνικές
αρχές είναι όλο και μεγαλύτερη, με
αποτέλεσμα, το 2017, να διαβιβαστούν μέσω του συστήματος 2.201
γνωστοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα παιχνίδια, τα αυτοκίνητα
και οι μοτοσικλέτες βρίσκονται στην
κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίστηκαν
και απομακρύνθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά.
Η Κύπρος, τη χρονιά που μας πέρασε, κατέλαβε την 5η ψηλότερη θέση του πίνακα γνωστοποιήσεων,
από τις 31 χώρες που συμμετέχουν
στο σύστημα. Συνολικά, η Κύπρος

(12 %). Όσον αφορά τους κινδύνους,
το 2017 ο κίνδυνος τραυματισμού
ήταν ο συχνότερα κοινοποιηθείς (28
%), ενώ στη δεύτερη θέση ήταν ο
χημικός κίνδυνος (22 %).

Τα επόμενα βήματα
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Κύριο μέλημα της Επιτροπής η προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών.
γνωστοποίησε 137 επικίνδυνα προϊόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν το
6,2% των συνολικών γνωστοποιήσεων στο σύστημα. Οι γνωστοποιήσεις αυτές, αφορούσαν κυρίως παιχνίδια, παιδικά ενδύματα και κοσμήματα. Τα πολύ καλά αυτά αποτελέσματα, σύμφωνα με την Αρχή, οφείλονται κυρίως στην καλή οργάνωση και συντονισμό, στην άψογη
συνεργασία των Αρχών εποπτείας
της αγοράς καθώς και στις εμπειρίες
που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Τα περισσότερα επικίνδυνα
προϊόντα που κοινοποιήθηκαν στο
σύστημα προέρχονταν από χώρες
εκτός ΕΕ. Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα

Συνολικά, η Κύπρος γνωστοποίησε 137 επικίνδυνα προϊόντα τα οποία αντιπρο-

σωπεύουν το 6,2% των συνολικών γνωστοποιήσεων στο σύστημα.

εισαγωγής, αλλά ο αριθμός των ειδοποιήσεων παραμένει σταθερός
στο 53 % (155) το 2017 όπως ακριβώς
και το προηγούμενο έτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά με τις κινεζικές
αρχές επισημαίνεται στο δελτίο, συμμετέχοντας σε κοινές συζητήσεις
σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις και υλοποιώντας διάφορες ενέργειες, όπως η ανταλλαγή ορθών
πρακτικών. Τα επικίνδυνα προϊόντα
ευρωπαϊκής προέλευσης αντιπροσώπευαν 413 κοινοποιήσεις (26 %).
Οι 2.201 γνωστοποιήσεις που
στάλθηκαν μέσω του συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης οδήγησαν

σε 3.952 επακόλουθες ενέργειες,
όπως η απόσυρση των προϊόντων
από την αγορά. Αυτό δείχνει ότι όλες
οι εθνικές αρχές παρακολούθησαν
με προσοχή τις προειδοποιήσεις που
καταχωρίστηκαν στο σύστημα και
έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να
καταστήσουν την αγορά πιο ασφαλή
για τους καταναλωτές.

Τα προϊόντα
Τα παιχνίδια ήταν η κατηγορία
προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις (29 %), ακολούθησαν δε
τα μηχανοκίνητα οχήματα (20 %),
τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας

Το σύστημα ταχείας προειδοποίησης αποτελεί σημαντικό εργαλείο
για την επιβολή της νομοθεσίας της
ΕΕ για τους καταναλωτές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Για να βελτιωθεί
περαιτέρω η επιβολή της νομοθεσίας,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Απρίλιο τη «Νέα Συμφωνία
για τους Καταναλωτές», η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των
υφιστάμενων κανόνων και τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών.Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει
επίσης να εργάζεται για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης τονίζει,
δίνοντας τη δυνατότητα στις αρχές
και τις επιχειρήσεις να προστατεύουν
καλύτερα τους καταναλωτές από τα
επικίνδυνα προϊόντα.
Η κ. Βέρα Γιούροβα, Επίτροπος
Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής:
«Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των καταναλωτών εγγυώνται
ότι μόνο ασφαλή προϊόντα πωλούνται
στην ΕΕ.
Αν αυτό δεν συμβαίνει, το σύστημα ταχείας προειδοποίησης υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές προκειμένου
να αντιδράσουν γρήγορα και να απομακρύνουν τα προϊόντα που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Χάρη στο σύστημα αυτό,
διαφυλάσσουμε τα παιδιά μας και αποτρέπουμε θανατηφόρα ατυχήματα
στους δρόμους μας. Πρόκειται για
ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με
τον οποίο μπορούμε να επιβάλλουμε
ουσιαστικά τους ενωσιακούς κανόνες
για τους καταναλωτές».

Όλα όσα είχε επισημάνει το Σεπτέμβριο, έχουν μείνει επί της ουσίας στα ράφια

Μία από τα ίδια θα πει
στην Κύπρο η Τρόικα
Μία από τα ίδια αναμένεται να πει στην
Κύπρο η Τρόικα, το κλιμάκιο της οποίας
βρίσκεται στο νησί για τον τέταρτο
προγραμματισμένο μεταμνημονιακό
έλεγχο που γίνεται δύο φορές το χρόνο.
Εξάλλου, για κάθε χώρα, η οποία βγαίνει
εκτός από πρόγραμμα μνημονίου, έχει
την υποχρέωση να την επισκέπτεται
το κλιμάκιο και έπειτα οι τεχνοκράτες
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να παρουσιάζουν σε εκθέσεις
τους τα καλώς και κακώς έχοντα.
Διαβάζοντας όμως την τελευταία
αναφορά της Ευρωπαικής Κεντρικής
Τράπεζας από τον τρίτο μεταμνημονιακό έλεγχο που διενήργησε το Σεπτέμβριο του 2017, τίποτα από αυτά
που υπογράμμισε δεν έχει αλλάξει.
Άρα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα
ότι αναμένονται οι ίδιες παρατηρήσεις
στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Όπως είχε αναφέρει τότε και ισχύουν και στο παρόν στάδιο, το απόθεμα
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
ενώ μειώνεται, παραμένει υψηλό και
βαραίνει την κερδοφορία των τραπεζών. Πρόσθετα, οι προβλέψεις των

τραπεζών δυσχεραίνουν την κερδοφορία τους, τα επιτόκια είναι χαμηλά,
ενώ υπάρχουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δυσκολεύουν τις αναδιαρθρώσεις.
Η αποστολή είχε επισημάνει την
ανάγκη να καταστούν αποτελεσματικότερες οι δικαστικές διαδικασίες σε
περίπτωση αφερεγγυότητας, κάτι που
επίσης δεν έχει προχωρήσει, ενώ είχε
πει πως πρέπει να ψηφιστεί τάχιστα
και ο νόμος της τιτλοποίησης των δανείων για να διευκολύνει την πώλησή
τους. Η τιτλοποίηση ακόμα να ψηφιστεί
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Είχε και καλά
Η ΕΚΤ είχε πει πως η ανάπτυξη είχε
ξεπεράσει τις προσδοκίες της και ότι
πρέπει να μείνει ισχυρή. Είχε εξηγήσει
πως αυξήθηκε ολοένα και περισσότερο
λόγω της εγχώριας ζήτησης, ενώ είχε
δείξει τον τουρισμό ως στυλοβάτη της
οικονομίας. Αναφορικά με τις συνθήκες
της αγοράς εργασίας είχε πει πως βελτιώνεται, όπως και η απασχόληση, με
την αγορά των ακινήτων και κατασκευών να ανακάμπτει.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Μετά το Πάσχα
η ψήφιση
του Ταμείου για
το φυσικό αέριο
Ομοφωνία των κομμάτων επί της βασικής
φιλοσοφίας του κυβερνητικού νομοσχεδίου
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με επιμέρους αλλαγές, και όχι επί της ουσίας,
το Ταμείο Υδρογονανθράκων αναμένεται λίαν
συντόμως να γίνει πραγματικότητα. Η Βουλή
των Αντιπροσώπων, μετά από σχεδόν δυο
χρόνια, από τότε που το αρχικό νομοσχέδιο
πήγε ενώπιόν της, αναμένεται να το κάνει πραγματικότητα αν ληφθούν υπόψη οι τοποθετήσεις
των κομμάτων στην Επιτροπή Οικονομικών.
Το σύνολο των κομμάτων συγκλίνουν πως η
σύσταση του Ταμείου θα πρέπει να ολοκληρωθεί
το συντομότερο δυνατόν, ασχέτως της στάσης
που τηρεί η τουρκική πλευρά στο θέμα των υδρογονανθράκων. Η μοναδική εκκρεμότητα
που παρατηρείται, από κοινοβουλευτικής πλευράς, ήταν η υποβολή των τροπολογιών κομμάτων
προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να επανέλθει με το τελικό κείμενο για σχόλια από
τα κόμματα και προώθηση στην Ολομέλεια
προς ψήφιση. Οι όποιες τροπολογίες κατατεθούν
θα συζητηθούν στην αρμόδια κοινοβουλευτική
Επιτροπή προτού το νομοσχέδιο προωθηθεί
προς ψήφιση. Την τελευταία φορά που η Επιτροπή Οικονομικών ασχολήθηκε με τη σύσταση
του Ταμείου, τα αρμόδια κρατικά τμήματα ενημέρωσαν τα κόμματα για τις πρόνοιες του

πόρων. Για το κόμμα της αριστεράς η έμφαση
θα πρέπει να δοθεί στην κοινωνική συνοχή,
ένα μέρος των πόρων να προορίζεται για τις
μελλοντικές γενιές αλλά και την ανάπτυξη υποδομών για το Φυσικό Αέριο (ΦΑ). Επί των
ζητημάτων διαχείρισης που τίθενται από την
τ/κ πλευρά, το ΑΚΕΛ προτρέπει την πολιτική
ηγεσία να επιδείξει προσοχή προκειμένου να
συνεχιστούν απρόσκοπτα οι ενεργειακοί προγραμματισμοί. Το ΑΚΕΛ, λαμβάνοντας υπόψη

Οι διαφορές των κομμάτων επί του νομοσχεδίου για το Ταμείο Υδρογονανθράκων χαρακτηρίζονται επιμέρους, κάτι που πιστεύεται ότι θα προκαλέσει την
ψήφισή του όταν το νομοσχέδιο πάει στην Ολομέλεια της Βουλής.
τα πρόσφατα γεγονότα στο τεμάχιο 3, υποδεικνύει παράλληλα ότι η προσπάθεια της δικής
μας πλευράς θα πρέπει να επικεντρωθεί στο
πολιτικό κομμάτι που είναι η επανέναρξη των
συνομιλιών. Για τον ΔΗΣΥ το πρώτο ζητούμενο
είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου που θεωρείται
σημαντική εξέλιξη, είτε υπάρξει είτε όχι λύση
του πολιτικού προβλήματος. Στην Πινδάρου
δεν γίνεται διασύνδεση της επίσπευσης ψήφισης του Ταμείου με τις τουρκικές προκλήσεις
και τα όσα υποστηρίζουν Τ/Κ. Το ταμείο αφορά
όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου.
Σε ό,τι αφορά την κατανομή των οικονομικών
πόρων, στον ΔΗΣΥ υποστηρίζουν πως ένα
μέρος των εσόδων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
για το δημόσιο χρέος. Σχετικά με την επικείμενη
συμφωνία πώλησης από το «Αφροδίτη» ο Δη-
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Το επόμενο καθοριστικό βήμα
θα γίνει στην Επιτροπή
Οικονομικών όπου αναμένεται
να συζητηθούν οι τροπολογίες
των κομμάτων, που εστιάζουν
περισσότερο σε διαδικαστικά
θέματα λειτουργίας του Ταμείου
όπως ο διορισμός του ΔΣ.

Το κυβερνητικό νομοσχέδιο
σύστασης του Ταμείου
πέρασε από το Υπουργικό
Συμβούλιο το καλοκαίρι του 2016.
Από τότε εκκρεμεί ενώπιον
της Επιτροπής Οικονομικών
της Βουλής.
μοκρατικός Συναγερμός, σε μια προσπάθεια
να προλάβει την δημιουργία μεγάλων προσδοκιών, αυτό που τονίζει είναι ότι δεν αναμένονται έσοδα το προσεχές διάστημα.

νομοσχεδίου το οποίο βρίσκεται ενώπιον της
Επιτροπής από το καλοκαίρι του 2016. Από
πλευράς κυβέρνησης η άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου
το Ταμείο να αποτελέσει ένα ανάχωμα στους
υψηλούς τόνους που καταγράφονται το τελευταίο
διάστημα για το θέμα των υδρογονανθράκων
από τ/κ πλευράς. Για το θέμα, από κυβερνητικής
πλευράς, αναμενόταν εντός της εβδομάδας να
υπάρξει συντονισμός με τον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα.

Ναι στην αξιοποίηση
Με θετική ματιά αντικρίζουν και τα υπόλοιπα
κόμματα τη σύσταση του Ταμείου Υδρογονανθράκων. ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ και Οικολόγοι υποστηρίζουν σθεναρά πως οι τουρκικές προκλήσεις
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσουν
τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Δημοκρατίας. Ταμείο Υδρογονανθράκων νορβηγικού
μοντέλου, υποστηρίζει το ΔΗΚΟ το οποίο πιστεύει πως σύντομα θα περάσει από τη Βουλή.
Για την ΕΔΕΚ το Ταμείο μπορεί να λειτουργήσει
ασχέτως εξελίξεων στο πολιτικό πρόβλημα. Η
προτροπή του κόμματος είναι πως σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να επηρεασθεί το Ταμείο
Υδρογονανθράκων από τις τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή. Οι δε Οικολόγοι συστήνουν
μηδενική υποχώρηση στις παράνομες απαιτήσεις από τουρκικής πλευράς, υποστηρίζοντας
ζωηρά τη συνέχιση των ερευνών που έχουν
προγραμματιστεί.

Τα κόμματα
Το νομοσχέδιο για το Ταμείο Υδρογονανθράκων υπολογίζεται ότι θα καταλήξει στην
Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση μετά τις
διακοπές του Σώματος για το Πάσχα. Επί της
διαδικασίας, η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει
είναι η κατάθεση και η συζήτηση κάποιων
τροπολογιών με τα κόμματα να διαφοροποιούνται σε επιμέρους θέματα και όχι επί της
ουσίας, όπως υποστηρίζεται. Για το ΑΚΕΛ το
μείζον ζήτημα είναι η ορθολογική διαχείριση
των πόρων από την εκμετάλλευση των φυσικών

ΣΧΟΛΙΟ

ΑΠΟΨΗ

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

«Κανονικότητα» ηγετών...
Εχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς
πώς ο ανθρώπινος οργανισμός προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες και τα εξωτερικά ερεθίσματα, πώς σταματούν
ύστερα από λίγο να λειτουργούν τα αντανακλαστικά όταν μια κατάσταση συνηθίζεται, πώς εγκαθιδρύονται ο μιθριδατισμός και η απάθεια. Ας πάρουμε για
παράδειγμα την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Αν
η νίκη του προκάλεσε σοκ τον Νοέμβριο
του 2016 σε ένα μεγάλο μέρος της διε<
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Ισόβιοι, καταπιεστικοί
ηγεμόνες που μπερδεύουν
τις κρατικές λειτουργίες
με τις προσωπικές τους
επιχειρήσεις, φυλακίζουν
αντιπάλους και κλείνονται
σε παλάτια.
θνούς κοινής γνώμης και οι πρώτες πολιτικές αποφάσεις του ηχούσαν η μία
πιο εξοργιστική από την άλλη, εσχάτως
όλα μοιάζουν φυσιολογικά και αναμενόμενα. Από τις αψιμαχίες του στο τουίτερ
με τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν
μέχρι την πρόθεσή του να μιλήσει με
τον Little Rocket Man και από τις προτάσεις του να οπλίσει τους εκπαιδευτικούς ώς τη διάθεσή του να επιβάλει περιορισμούς στην οπλοκατοχή, για να υπαναχωρήσει εκ νέου σε συντηρητικές
θέσεις υπό την πίεση της πανίσχυρης
Εθνικής Ενωσης Οπλοκατοχής (NRA),

οι παλινωδίες του έχουν γίνει όχι απλώς
μανιέρα, αλλά καλτ. Οι αποπομπές συνεργατών του και υπουργών όχι μόνο
δεν προκαλούν αγανάκτηση, αλλά γίνονται δεκτές με θυμηδία. Ουπς, το έκανε
πάλι – μέσω τουίτερ αυτήν τη φορά.
Νομιμοποιείται έτσι η χυδαιότητα και
φτάνει να θεωρούνται αρετές ο κυνισμός
και η δυσανεξία σε οποιαδήποτε διαφωνία
ή ένσταση. Ο πήχυς είναι άλλωστε χαμηλά:
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήρε 76%% στις εκλογές στη Ρωσία, αφού έχει καταφέρει
να απαλλαγεί από όλους τους αντιπάλους
του. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο
άλλοτε θεωρούμενος μεγάλος μεταρρυθμιστής, βρήκε τον τρόπο να γίνει ισόβιος.
Ο Κιμ επίσης γίνεται αντικείμενο κατευνασμού και οι φρικαλεότητες του καθεστώτος ξεχνιούνται. Ο Ταγίπ Ερντογάν
εξελίσσεται σε δικτατορίσκο, αλλά ευφημισμοί όπως π.χ. «σουλτάνος» επιτρέπουν στην Ε.Ε. να του παράσχει ακόμη
τρία δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της συμφωνίας
για το προσφυγικό. O πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Nτουτέρτε ερευνάται
για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όμως παραμένει κανονικά ενσωματωμένος στη διεθνή κοινότητα.
Οσο η νέα γενιά γαλουχείται με τέτοια
παραδείγματα ηγετών, τόσο πιο απλή
θα είναι η αποδοχή του αυταρχισμού ως
νομοτέλεια. Ισόβιοι, καταπιεστικοί ηγεμόνες που επιδεικνύουν μούσκουλα ή
«κόρες» συζύγους τους ως τρόπαια, μπερδεύουν τις κρατικές λειτουργίες με τις
προσωπικές τους επιχειρήσεις, φυλακίζουν αντιπάλους και κλείνονται σε παλάτια, θα είναι σύντομα η νέα κανονικότητα.

Της ΤΖΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Γυναικείο επιχειρείν: Από τη θεωρία στην πράξη
Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά, αλλά την ίδια
ώρα και ένα βήμα πίσω όσον αφορά
τις γυναίκες στην ηγεσία. Σημαντικά
περισσότερες επιχειρήσεις (75% το
2018 έναντι 66% το 2017) διαθέτουν
τουλάχιστον μία γυναίκα στην ανώτατη διοικητική ομάδα, αλλά το ποσοστό των γυναικών στην ομάδα έχει
μειωθεί από 25% σε 24%, σύμφωνα
με την ετήσια έκθεση, “Γυναικείο επιχειρείν”, της Grant Thornton
International Ltd.
Η έκθεση δημοσιεύθηκε για να
συμπέσει με την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας 2018 και καλεί όλους
να #PressforProgress, να ασκήσουν
πίεση δηλαδή για περαιτέρω πρόοδο.
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η εισαγωγή
πολιτικών από μόνη της δεν μπορεί
να οδηγήσει σε πραγματική πρόοδο.
Μια ευρύτερη κουλτούρα ένταξης
που ξεκινάει από την κορυφή είναι
απαραίτητη για την αλλαγή.
Η πρόοδος στον αριθμό των επιχειρήσεων με γυναίκες σε ανώτερα
διοικητικά στελέχη οφείλεται πρωτίστως στις αναδυόμενες οικονομίες
όπως η Αφρική (όπου το 89% των επιχειρήσεων έχουν τουλάχιστον μία
γυναίκα στην ανώτερη διοίκηση) και
η Ανατολική Ευρώπη (87%), ενώ η
Λατινική Αμερική έχει τη μεγαλύτερη
αύξηση (από 52% σε 65%). Ωστόσο,
σημειώθηκε επίσης σημαντική αύξηση στις αναπτυγμένες περιοχές όπως η Βόρεια Αμερική (από 69% σε
81%) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ
από 64% σε 73%).

Οι αναδυόμενες οικονομίες εξακολουθούν να βλέπουν το μεγαλύτερο
ποσοστό γυναικών σε ανώτερους ρόλους, μεταξύ των οποίων η Ανατολική
Ευρώπη (36%), η Λατινική Αμερική
(30%) και η Αφρική (30%).
Ενώ είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε
ανώτερους ρόλους σε περισσότερες
επιχειρήσεις, είναι απογοητευτικό
το γεγονός ότι εξαπλώνονται τόσο
αργά. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιχει<
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Η πρόσληψη και η διατήρηση είναι στρατηγικές
προτεραιότητες για τις
επιχειρήσεις, και η ισότητα
των φύλων στην ηγεσία
έχει γίνει βασικό στοιχείο
της εταιρικής επωνυμίας.
ρήσεις επικεντρώνουν την προσοχή
τους στη σημείωση ενός τετραγωνίδιου, γεγονός που δεν θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από τα οφέλη
της πραγματικής ποικιλομορφίας.
Πρέπει να προχωρήσουμε πέραν των
πολιτικών και να εστιαστούμε στον
ζωτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ηγεσία και η κουλτούρα
στη δημιουργία πραγματικής προόδου
όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ
των φύλων. Υπάρχουν αναμφισβήτητα
στοιχεία για τη σχέση μεταξύ της διαφορετικότητας των φύλων στην η-

γεσία και την εμπορική επιτυχία. Η
σημερινή αστάθεια στην παγκόσμια
οικονομία και η συνεχιζόμενη τεχνολογική καινοτομία και η διαταραχή
καθιστούν το ζήτημα πιο σημαντικό
από ποτέ.
Η έκθεση της Grant Thornton διερευνά το ρόλο τόσο της επιχειρηματικής όσο και της κυβερνητικής πολιτικής για την πραγματοποίηση αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι οι πολιτικές
για την ισότητα των φύλων είναι άφθονες και εκτεταμένες, καθώς το
81% των επιχειρήσεων υιοθετούν ισότητα αμοιβής για άνδρες και γυναίκες που ασκούν τους ίδιους ρόλους
και το 71% εφαρμόζει πολιτικές κατά
των διακρίσεων για προσλήψεις. Τα
μέτρα που υποστηρίζουν τους εργαζόμενους γονείς είναι επίσης δημοφιλή μεταξύ των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αμειβόμενης
γονικής άδειας (59%), των ευέλικτων
ωρών (57%) και της μερικής απασχόλησης (54%).
Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ των οποίων και του
αριθμού των πολιτικών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και της ποικιλομορφίας των φύλων των ανώτερων διοικητικών ομάδων. Καμία
πολιτική δεν φαίνεται να οδηγεί
στην ποικιλομορφία των φύλων και
οι περιφέρειες στις οποίες οι επιχειρήσεις διαθέτουν τις περισσότερες
πολιτικές - την Αφρική, την ΕΕ και
τη Βόρεια Αμερική - επιδεικνύουν
πολύ διαφορετικά επίπεδα διαφο-

ρετικότητας των φύλων στην επιχειρηματική ηγεσία.
Οι εταιρείες δηλώνουν ότι έχουν
κίνητρα να εισαγάγουν πολιτικές ισότητας των φύλων κατά κύριο λόγο
για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους εργαζόμενους (65%) και
να εφαρμόσουν τις αξίες τους (65%).
Η πρόσληψη και η διατήρηση είναι
στρατηγικές προτεραιότητες για τις
επιχειρήσεις, και η ισότητα των φύλων
στην ηγεσία έχει γίνει ένα βασικό
στοιχείο της εταιρικής επωνυμίας.
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αναφέρουν
ότι τα εμπόδια στην εισαγωγή πολιτικών περιλαμβάνουν την πολυπλοκότητα της μεταφοράς των καλών
προθέσεων στην πράξη (22%) και των
στερεοτύπων σχετικά με τους ρόλους
των δύο φύλων (21%).
Είναι σαφές ότι η απλή εισαγωγή
πολιτικών δεν αρκεί. Επιχειρήσεις
που επιτυγχάνουν είναι εκείνες των
οποίων οι πολιτικές και οι πρακτικές
έχουν ρίζες σε μια πραγματική πεποίθηση για το όφελος της διαφορετικότητας. Για να δούμε πραγματική
αλλαγή, οι ηγέτες πρέπει να δημιουργήσουν κουλτούρα ενσωμάτωσης της
διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας,
όπου θα εκπροσωπείται ένα ευρύ
φάσμα φωνών και όπου κάθε άτομο
θα μπορεί να διαπρέψει. Οι ηγέτες
της κάθε επιχείρησης είναι οι μόνοι
που μπορούν πραγματικά να πιέσουν
για πρόοδο.

Η Τζένη Χατζηκώστα είναι Μarketing
Manager της Grant Thornton Cyprus.
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Βαθαίνει η οικονομική κρίση
και πέφτει η λίρα στην Τουρκία

Σειρά λανθασμένων επιλογών και πρωτοβουλιών της διακυβέρνησης του ΑΚΡ
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Οι περιπέτειες του Ερντογάν και του
κόμματός του, έχουν ως αποτέλεσμα
τη μεγέθυνση της οικονομικής κρίσης
που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια
η Τουρκία. Τομείς αυτής επηρεάζονται
από τον τυχοδιωκτισμό και τις λανθασμένες αποφάσεις της κυβέρνησης
του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). «Η σημερινή κρίση δεν
μοιάζει με αυτήν της περιόδου 20002001. Τότε το αμερικανικό δολάριο
δεν είχε σημειώσει τέτοιου είδους άνοδο στην τουρκική αγορά. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις δυο
κρίσεις είναι η απουσία του ελεύθερου
Τύπου από το σημερινό προσκήνιο
της Τουρκίας. Ο ελεγχόμενος Τύπος
σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να
αγγίξει το ευαίσθητο ζήτημα της οικονομικής κρίσης». Η συγκεκριμένη
επισήμανση έρχεται από τον Αντιπρόεδρο του Κόμματος Ευτυχίας, Ατίκ
Άκνταγ, ο οποίος πριν από λίγες δεκαετίες εισήλθε στην πολιτική από
τους κόλπους του συντηρητικού κι<
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<
<
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Ξένοι και Τούρκοι
επενδυτές και κεφαλαιοκράτες αποχωρούν
από την τουρκική αγορά.
νήματος, το οποίο ανέδειξε στην προεδρία της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγγίπ
Ερντογάν. Σήμερα, ο κ. Άκνταγ εκφράζει έντονο προβληματισμό για το
μέλλον της τουρκικής οικονομίας και
ασκεί δριμύτατη κριτική στον πρώην
συνοδοιπόρο του, τον Ερντογάν, με
το σκεπτικό ότι οδηγεί τη χώρα στο
χείλος του γκρεμού. Παρόμοια είναι
και η άποψη των λιγοστών, ανεξάρτητων οικονομολόγων, οι οποίοι δεν
αποδέχονται τις ελπιδοφόρες ερμηνείες, αναγνώσεις και προβλέψεις της
κυβέρνησης για το μέλλον της τουρκικής οικονομίας. «Όσοι ισχυρίζονται
ότι το 2001 η Τουρκία βίωσε τη χειρότερη οικονομική κρίση ψεύδονται.
Τότε είχαμε ένα καρδιακό επεισόδιο.
Σήμερα η τουρκική οικονομία πάσχει
από τη νόσο του καρκίνου», προειδοποιεί ο έμπειρος οικονομολόγος Μουράτ Μουράτογλου, ο οποίος τονίζει
ότι οι εξελίξεις σε πολλά πεδία της
τουρκικής οικονομίας μιλούν από μόνες τους: «Η Κωνσταντινούπολη έχει
γεμίσει με μπετονιέρες τη στιγμή που
οι νέες κατοικίες παραμένουν κενές.
Πρόκειται για έναν τομέα της τουρκικής οικονομίας, ο οποίος την προηγούμενη περίοδο αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και
του περίφημου τουρκικού θαύματος».

Η κρίση βαθαίνει

Σύμφωνα με τον κ. Μουράτογλου
και άλλους Τούρκους αναλυτές, η
κρίση στην τουρκική οικονομία δεν
είναι μια νέα εξέλιξη. Αυτή ξεκίνησε
λίγο πριν το αποτυχημένο πραξικόπημα και εντατικοποιήθηκε έκτοτε
και κυρίως λόγω των μεγάλων λαθών
της διακυβέρνησης του ΑΚΡ. Σήμερα,
15 χρόνια μετά την άνοδο του ΑΚΡ
στην εξουσία, η ανεργία τείνει να
λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην
Τουρκία. Οι Τούρκοι οικονομολόγοι
τονίζουν ότι η κυβέρνηση του ΑΚΡ επιχειρεί να αποκρύψει τα πραγματικά
ποσοστά της,τη στιγμή που κάθε συνοικία και κάθε νοικοκυριό των μεγάλων πόλεων μετρά τις δικές του

Το ΑΚΡ εστιάζει σε δυο πεδία: Μεγάλα δημόσια έργα και παροχή υποστήριξης και εγγυήσεων στις τουρκικές τράπεζες. Παράλληλα,

επιχειρεί να εντυπωσιάσει την κοινή γνώμη με πλαστά δεδομένα και ποσοστά, με αναλύσεις που δεν τηρούν τα διεθνή πρότυπα.

Αδικαιολόγητα λάθη, λιγοστές επιλογές
«Αναφερόμαστε σε μια κυβέρνηση που μετά το 2009 τερμάτισε την ορθολο-

γική διαχείριση της τουρκικής οικονομίας και επέλεξε τον λαϊκισμό», τονίζει
ο Μουράτογλου, ο οποίος δεν βλέπει φως στην άκρη του τούνελ για την
τουρκική οικονομία, κατά την επόμενη περίοδο. «Από το 2009 ξεκινήσαμε να
τρέχουμε πίσω από ανορθολογικά σχέδια όπως η νέα διώρυγα της Κωνσταντινούπολης, τα νοσοκομεία των πόλεων, το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κ.ο.κ.», προσθέτει και επισημαίνει ότι η οικονομική εξάρτηση της
χώρας από τη Δύση συνεχίζεται σε εντατικούς ρυθμούς σε πολλά πεδία. Την
ίδια ώρα το ίδιο το τουρκικό κράτος παρασύρεται πίσω από τον αλόγιστο καταναλωτισμό, επενδύοντας στην πυρηνική ενέργεια, τη στιγμή που η πράσινη, εναλλακτική ενέργεια (ήλιος, άνεμος) αποτελούν τη λογική επιλογή για
την Τουρκία. Υπό αυτές τις συνθήκες, σε μια περίοδο που η κατάσταση της
τουρκικής οικονομίας επιδεινώνεται και η διεθνής οικονομία δεν εκπέμπει
θετικά μηνύματα, σύμφωνα με τον κ. Μουράτογλου, οι πρόωρες εκλογές αποτελούν μονόδρομο για τον κ. Ερντογάν και τους υποστηρικτές του. Ο Τούρκος Πρόεδρος καλείται να προλάβει τις εξελίξεις, τα χειρότερα στην τουρκική οικονομία, για να σημειώσει μια νέα εκλογική επιτυχία.

πληγές σε αυτό το πεδίο. Την ίδια
ώρα, το δημοσιονομικό έλλειμμα και
τα κενά του προϋπολογισμού δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας
και εφησυχασμού για την τουρκική
οικονομία. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το δημοσιονομικό έλλειμμα
της Τουρκίας έχει διπλασιαστεί και
πλέον απειλεί τη σταθερότητα της
τουρκικής οικονομίας. Εκτός από την
ανεργία και το δημοσιονομικό έλλειμμα
ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
η τουρκική οικονομία είναι αυτό του
πληθωρισμού. Η διακυβέρνηση του
ΑΚΡ έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση
αυτής της «χρόνιας ασθένειας» και
υπό τη σκιά της πολιτικής αστάθειας,

σε μια περίοδο που οι πόλεμοι, τα
στρατιωτικά κινήματα, ο νόμος εκτάκτου ανάγκης και η καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών μετατρέπονται σε κομμάτι της
καθημερινότητας, ξένοι και Τούρκοι
επενδυτές και κεφαλαιοκράτες αποχωρούν από την τουρκική αγορά. Η
μεγάλη έξοδος που ξεκίνησε την περίοδο της Υπόθεσης Γκεζί συνεχίζεται
με εντατικούς ρυθμούς, ενώ στη λίστα
των μεγάλων δεινών της τουρκικής
οικονομίας έρχονται να προστεθούν
και δυο νέα στοιχεία. Τα έξοδα και τα
χρέη του δημόσιου τομέα αυξάνονται
όταν οι οίκοι αξιολόγησης υποβαθμίζουν την τουρκική οικονομία. Έτσι,

ο τουρισμός, οι οικοδομές, ο τομέας
των υπηρεσιών, οι τράπεζες και η εσωτερική κατανάλωση δέχονται νέα
πλήγματα, τα οποία αφήνουν πίσω
τους ανεπανόρθωτες ζημιές.
Πώς αντιμετωπίζει αυτήν την αρνητική συγκυρία στο πεδίο της οικονομίας; «Με αναποτελεσματικά μέτρα,
τα οποία έχουν κυρίως πολιτικά και
όχι οικονομικά κίνητρα», είναι η απάντηση του κ. Μουράτογλου και άλλων οικονομολόγων στο συγκεκριμένο
ερώτημα. Έτσι σε μια περίοδο που
τα ξένα νομίσματα καταγράφουν τρελή κούρσα στην τουρκική αγορά, με
απώτερο στόχο την εξασφάλιση πολιτικών οφελών και νέα περιθώρια ανάσας σε κεφαλαιοκράτες που διατηρούν στενές σχέσεις με την κυβέρνηση, το ΑΚΡ εστιάζει σε δυο πεδία:
Μεγάλα δημόσια έργα και παροχή υποστήριξης και εγγυήσεων στις τουρκικές τράπεζες. Παράλληλα, επιχειρεί
να εντυπωσιάσει την κοινή γνώμη
με πλαστά δεδομένα και ποσοστά, με
αναλύσεις που δεν τηρούν τα διεθνή
πρότυπα. Επιπρόσθετα, σε μια περίοδο
που η τουρκική οικονομία εκπέμπει
SOS σε πολλά πεδία, γίνεται η επιλογή
«επένδυσης» σε διάφορες πολεμικές
αναμετρήσεις και παροχή υποστήριξης σε ισλαμιστικά κινήματα της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, εκμεταλλεύεται στο έπακρον τις περιστάσεις και τις πολεμικές περιπέτειες για
να δώσει ώθηση στο κύμα εθνικισμού
και λαϊκισμού, το οποίο επισκιάζει
προσωρινά τα μεγάλα οικονομικά
προβλήματα.

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Στη Βάρνα οι... ενεργειακοί
σχεδιασμοί Ερντογάν
στην κυπριακή ΑΟΖ
Του ΜΙΧAΛΗ ΤΣΙΚΑΛA

Το ότι η Σύνοδος ΕΕ-Τουρκίας στη Βάρνα
της Βουλγαρίας θα λάβει χώρα, είναι
κάτι παραπάνω από δεδομένο λένε
διπλωματικές πηγές στην «Κ» και εκφράζουν παράλληλα τη θέση ότι η συζήτηση θα συμπεριλάβει και τα όσα
είπε ο Πρόεδρος της Τουρκίας για την
της έναρξη γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ. «Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση στη Βάρνα είναι σε εξέλιξη
και προσώρας δεν σχεδιάζεται η ακύρωσή της», δήλωσε η Αναπληρώτρια
Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Εκατερίνα Ζαχάριεβα, μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όπου έγινε η προετοιμασία
των θεμάτων της επικείμενης Συνόδου
Κορυφής. Μιλώντας, από την πλευρά
του, ο Ερντογάν, σε τελετή για τη διανομή του φυσικού αερίου σε 101 επαρχίες, είπε ότι θα επιταχύνουν τις
έρευνες και τις δραστηριότητες εξόρυξης. «Διαθέτουμε ένα από τα μεγαλύτερα γεωτρύπανα στον κόσμο, μήκους 36 μέτρων . Σύντομα το γεωτρύπανό μας θα βρίσκεται καθ΄ οδόν προς
τη Μεσόγειο για να πραγματοποιήσει
την πρώτη εξόρυξη», ανέφερε. «Ελπίζω
ότι η καθαρή στάση μας να έχει δώσει
το κατάλληλο μάθημα σε εκείνους που
πραγματοποιούν εργασίες εξόρυξης
εναντίον της Τουρκίας παρά τις αντιρρήσεις της. Κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει τα δικαιώματα των Τ/Κ», είπε.
Εν προκειμένω, σημειώνεται πως η
Λευκωσία, από την πλευρά της, θα ετοιμάσει στο διπλωματικό πεδίο ολοκληρωμένη κατάθεση των δικών της
απόψεων, που θα εμπεριέχουν όλα
όσα έχει πει αλλά και πράξει η Τουρκία
στην ΑΟΖ, μαζί και με όσα είπε μόλις
χθες ο Πρόεδρος της Τουρκίας. Άρα
μπροστά στη μεγάλη εικόνα, η Σύνοδος της Βάρνας θα λάβει χώρα παρά
τις περί του αντιθέτου δηλώσεις από
πλευράς ΕΕ. Σημειώνεται, ωστόσο,
πως δύσκολα θα υπάρξει μετακίνηση
της Τουρκίας από τα προαναφερόμενα,
ενώ είναι ενδεικτική η γραμμή Ερντογάν, ο οποίος επανέλαβε και τα
περί δικοινοτικής επιτροπής για τη
διαχείριση του ΦΑ, κάτι που, όπως
έχει πολλάκις ειπωθεί, για την ώρα
δεν τίθεται στο τραπέζι από ε/κ πλευράς. Η συνέχεια για την Κυπριακή
Δημοκρατία θα δοθεί την Πέμπτη στο
Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών,
όπου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα
καταθέσει ξανά τις θέσεις του και στη
βάση των προεργασιών που έχουν γίνει από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο
Χριστοδουλίδη, ενώ θ’ ακολουθήσει
η Σύνοδος στη Βάρνα μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας. Μένει να φανεί αν όλη η προαναφερόμενη δουλειά εκ μέρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας, θα φέρει απτό αποτέλεσμα στη Σύνοδο, ποιο θα
είναι αυτό ώστε να ικανοποιεί την
πλευρά μας και αν η Τουρκία θα μετακινηθεί από τις θέσεις που εκφράζει
το τελευταίο διάστημα.

Την Πέμπτη στο Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει ξανά τις θέσεις της
ελληνοκυπριακής πλευράς.
<
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<
<
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Οι προετοιμασίες
για τη συνάντηση στη
Βάρνα είναι σε εξέλιξη
και προσώρας δεν σχεδιάζεται η ακύρωσή της.
Το ότι η Ειδική Αντιπρόσωπος του
ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ
Σπέχαρ συναντήθηκε χθες με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, αρμόδιες πηγές
το θέτουν μέσα στο πλαίσιο της κινητικότητας στο ζήτημα του Κυπριακού
που όμως για την ώρα δεν έχει φέρει
αποτέλεσμα. Αυτό θα μπορούσε να
καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα,
ενώ με το Συμβούλιο των Αρχηγών
Κρατών και τη Σύνοδο στη Βάρνα να
έπονται, δεν αναμένεται καμία κίνηση
εκ μέρους του Μουσταφά Ακιντζί αυτό
το διάστημα. Το ότι μέχρι χθες δεν
είχε γίνει γνωστό το αν η Ελίζαμπεθ
Σπέχαρ θα συναντηθεί και πότε με
τον Τ/Κ ηγέτη κινείται στον άξονα της
αναμονής που έχουν καθιερώσει τα
κατεχόμενα, παρά την επαναλαμβανόμενη ετοιμότητα εκ μέρους του Προέδρου Αναστασιάδη για συνάντηση
με τον Ακιντζί. Την ετοιμότητα αυτή,
την έθεσε ως τώρα και σε έτερους αξιωματούχους των ΗΕ ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, δίχως όμως να επέλθει
άλλο αποτέλεσμα. Σημείο που επιβεβαιώνει πως την ίδια στάση αναμονής
κρατούσε και κρατά ενόψει της Βάρνας
και ο Ακιντζί. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναχωρεί
αύριο το πρωί για τις Βρυξέλλες, όπου
θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Μαρτίου.Οι
αρχηγοί των κρατών μελών της ΕΕ θα
έχουν στις 22 Μαρτίου δείπνο εργασίας,
όπου αναμένεται να συζητηθεί το ζήτημα της ψηφιακής φορολογίας και
οι σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία.

Η Κομισιόν διαψεύδει για τα 3 δισ. ευρώ
Η Κομισιόν διέψευσε χθες κατηγορηματικά τις αναφορές του Προέδρου της

Τουρκίας πως η ΕΕ δεν έχει καταβάλει στην Τουρκία τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που της είχε υποσχεθεί για το προσφυγικό, λίγες μάλιστα μέρες αφότου
είχε επισήμως παρουσιάσει τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, με την έγκριση των μελών της ειδικής διευθύνουσας επιτροπής για
την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας, στην οποία ως γνωστόν μετέχουν
και Τούρκοι αξιωματούχοι. Συγκεκριμένα, ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της
Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, δήλωσε ότι
«η χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες δεν προορίζεταιγια τον τουρκικό
προϋπολογισμό» και σημείωσε ότι «το σύνολο των 3 δισ. ευρώ που η ΕΕ υποσχέθηκε έχουν δεσμευθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεσμεύσεις μας», τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ζητά ακόμη μια θητεία στην Ευρωβουλή ο Τάκης Χατζηγεωργίου
Το μπαλάκι πέφτει στο ΑΚΕΛ για το αν θα αλλάξει την καταστατική πρόνοια για να επαναδιεκδικήσει στις ευρωεκλογές
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Ο Τάκης είναι ένα από τα αξιόλογα στελέχη του ΑΚΕΛ και σίγουρα θα συζητήσουμε πώς αξιοποιείται στο κόμμα
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν
και εφόσον αποχωρήσει από την ευρωβουλή», είπε σε συνέντευξή του στον
ALPHA ο γγ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού
κληθείς να σχολιάσει ποιο θα είναι το
μέλλον του ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ
Τάκη Χατζηγεωργίου δεδομένου του
ότι ο τελευταίος, βάσει καταστατικού,
δεν δικαιούται να επαναδιεκδικήσει εκλογή με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ στις
επικείμενες ευρωεκλογές. Το ζήτημα
είναι πως ο ίδιος, σύμφωνα με έγκυρες
πηγές, φαίνεται να θέλει ακόμη μία θητεία και δεν είναι διατεθειμένος να συνταξιοδοτηθεί πολιτικά, ρίχνοντας το
μπαλάκι των τελικών αποφάσεων στο
ΑΚΕΛ.

Δεν συνταξιοδοτείται

Ήδη στο ΑΚΕΛ έχει ξεκινήσει μία
άτυπη συζήτηση για τη σύνθεση του
ψηφοδελτίου των ευρωεκλογών, με το
όνομα του Σταύρου Μαλά να θεωρείται

δεδομένο. Από το κάδρο ωστόσο λείπει
το όνομα του ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ
Τάκη Χατζηγεωργίου καθώς ο ίδιος δεν
δικαιούται να διεκδικήσει. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν επιθυμεί να κλείσει τον κύκλο
του στην Ευρωβουλή. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο», σημειώνει πως απόφαση του τελευταίου
συνεδρίου του ΑΚΕΛ δεν το επιτρέπει.
«Δεν ξέρω και τι θα γίνει στη Κύπρο
μέχρι τον Ιούνη του ‘19 που λήγει η θητεία μου. Ξέρω όμως πως όση εμπειρία
και γνώση απέκτησα δεν θα την αφήσω
να πάει χαμένη. Ούτε δικαιούμαι ούτε
μου επιτρέπεται. Άλλωστε, οι πολιτικοί
δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν
αφυπηρετούμε βάσει κανονισμών. Αφυπηρετούμε όταν ο λαός μας πει φτάνει,
ή όταν κρίνουμε ότι οι δυνάμεις μας
δεν μας το επιτρέπουν. Φτάνει να κρίνουμε σωστά. Θα μείνω πάντα κοντά
και δίπλα στον κόσμο που με στήριξε
τόσα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η εν λόγω συνέντευξή του πάντως συζητήθηκε ποικιλοτρόπως. Όχι μόνο
γιατί έθεσε ευσχήμως από το κόμμα ζήτημα αναθεώρησης της καταστατικής
πρόνοιας ούτως ώστε να επαναδιεκδι-

αλλά και τον κόσμο. Χρειαζόμαστε η Αριστερά να ηγηθεί του πολέμου κατά
της διαφθοράς. Σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω είπα αρκετά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα δεν παρέλειψε να επισημάνει πως η «ανάσα» που πήρε το
ΑΚΕΛ στις προεδρικές εκλογές θα πρέπει
να αξιοποιηθεί για «πολύ σοβαρές αλλαγές». Μίλησε και για το θέμα μη συμπερίληψης του ονόματός του σε δημοσκοπήσεις κατά τις προεδρικές εκλογές, παρά το ότι προτάθηκε από στελέχη,
εξηγώντας πως αυτό έγινε γιατί όπως
λέχθηκε δεν είναι αρκούντως εναρμονισμένος με τις κατευθύνσεις του κόμματος.

Η εναλλακτική

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου έχει ήδη ανοίξει συζήτηση αξιοποίησης του Τ. Χατζηγε-

ωργίου, ωστόσο επί του παρόντος δεν συζητείται θέμα αλλαγής της καταστατικής
πρόνοιας ούτως ώστε να επαναδιεκδικήσει.
κήσει, αλλά γιατί ανέπτυξε μία μάλλον
κριτική θέση απέναντι στην Αριστερά
σήμερα. «Θέλω μια Αριστερά που να
έχει την ίδια οπτική είτε έχουμε εκλογές
είτε όχι. Δεν γίνεται όταν έρχονται προ-

εδρικές να αναζητούμε κάποιον που
μοιάζει και λίγο ή και πολύ με τους άλλους. Χρειαζόμαστε η Αριστερά, να έχει
μια εικόνα που να ξυπνά συνειδήσεις,
που να εμπνέει τα στελέχη του κόμματος

Το αν η τοποθέτηση του κ. Χατζηγεωργίου εμπίπτει στο γενικότερο πιο
ελεύθερο πνεύμα του ευρωβουλευτή
της Αριστεράς, ή αν θέλει τη δεδομένη
στιγμή να περάσει τα δικά του μηνύματα
είναι ένα ζήτημα ανοικτό. Το σίγουρο
είναι πως οι σχέσεις του Τάκη Χατζηγεωργίου με την Εζεκία Παπαϊωάννου
βρίσκονται στο ψύχος μετά την προεδρολογία και τη μη συμπερίληψη του

ονόματός του. Η εν λόγω κριτική φέρεται
να ενισχύει τόσο το τεταμένο των σχέσεων των δύο μερών, αλλά παράλληλα
να ενισχύει και τις ανησυχίες κάποιων
ΑΚΕΛικών κύκλων, περί τελικής ρήξης
του κ. Χατζηγεωργίου με το ΑΚΕΛ και
να αναζητήσει ακόμα μία θητεία στην
Ευρωβουλή παραπλεύρως. Υπενθυμίζεται πως ένα νέο Κίνημα, αυτό του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου
Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, βρίσκεται
προ των πυλών και φιλοδοξεί να αποτελέσει την εναλλακτική Αριστερά στην
Κύπρο.

Θέμα αξιοποίησής του

Πάντως στο ΑΚΕΛ αντιλαμβάνονται
πως ο Τάκης Χατζηγεωργίου έχει το
δικό του έρεισμα, τόσο στο ΑΚΕΛ όσο
και στην κοινωνία ευρύτερα. Είναι γι΄
αυτόν ακριβώς τον λόγο που στην Εζεκία
Παπαϊωάννου μελετούν τρόπους αξιοποίησης του ευρωβουλευτή, ωστόσο,
επί του παρόντος, δεν τίθεται ζήτημα
αλλαγής της καταστατικής πρόνοιας
για επαναδιεκδίκηση από τον κ. Χατζηγεωργίου. Το αν τα δεδομένα αλλάξουν
θα φανεί σίγουρα το επόμενο διάστημα.
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Από συμπληγάδες οι αποκρατικοποιήσεις

Ανοιχτό για την κυβέρνηση το κομμάτι αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο ημικρατικών οργανισμών, άγνωστος ο χρόνος υλοποίησης
κινηθούν μεν λαμβάνοντας δε άδεια
άνευ αποδοχών από την ΑΤΗΚ. Το τέταρτο σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου έχει να κάνει με το διοικητικό
σχήμα της νέας εταιρείας στο ενδεχόμενο που η πλειοψηφία του δεν θα
προέρχεται από το κράτος. Σε μια
τέτοια περίπτωση, όπως προνοείται,
η συναίνεση της πλειοψηφίας των εκπροσώπων του κράτους θα είναι αναγκαία.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τον περασμένο μήνα, να
κρίνει συνταγματικό το νόμο που ψήφισε η Βουλή για κατάργηση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, δεν αποτελεί φρένο στις προσπάθειες της
κυβέρνησης να πραγματοποιήσει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ημικρατικών
οργανισμών. Αυτό το οποίο φαίνεται
να παραμένει αδιευκρίνιστο είναι το
πότε μπορούν να επέλθουν. Από το
Φεβρουάριο του 2014, όταν άνοιξε και
επίσημα θέμα αποκρατικοποιήσεων,
ελέω Τρόικας τότε, οι όποιες προσπάθειες κατεβλήθησαν έπεσαν στο κενό
παρά την προσπάθεια του Υπουργείου
Οικονομικών να προσεγγίσει με αλλαγές τις θέσεις κάποιων κομμάτων.
Τελευταία προσπάθεια, που αφορά
την κορωνίδα των κυβερνητικών προθέσεων, ένα νομοσχέδιο σχετικά με
την cyta, το οποίο έχει περάσει από
το Υπουργικό Συμβούλιο και βρίσκεται
ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών
της Βουλής, από τις 10 Νοεμβρίου 2017.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καθώς
και ένα δεύτερο για το Κρατικό Λαχείο,
είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις
που από κυβερνητικής πλευράς καταβάλλεται προσπάθεια να ξεπεραστούν
τα εμπόδια από πλευράς Βουλής μετά
το τέλος της μνημονιακής σύμβασης.
Για τους υπόλοιπους ημικρατικούς οργανισμούς που το 2014 είχαν κηρυχθεί
φορείς υποκείμενοι σε αποκρατικοποίηση είτε ματαιώθηκαν στη συνέχεια,
όπως η ΑΗΚ, είτε βρίσκονται σε αρχικά
στάδια όπως το ΧΑΚ και το Τρόοδος.

πάντα χρόνο από το κράτος. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στην Επιτροπή Οικονομικών και ουδείς γνωρίζει πότε
θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα της
ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής.

Εκκρεμεί ιδιωτική cyta

Το νομοσχέδιο

Η cyta είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις ημικρατικού οργανισμού όπου ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να
εφαρμόσει την πολιτική της για αλλαγές
στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της.
Ο κρατικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός που βρέθηκε στην κορυφή της
λίστας, είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που η πάλαι ποτέ Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων είχε προχωρήσει
με τις διαδικασίες που θα οδηγούσαν
στην είσοδο ιδιωτών. Μια προσπάθεια
που ανακόπηκε, πρώτα με την ψήφιση
νόμου από την Βουλή το 2016 για πάγωμα των διαδικασιών μέχρι τέλος του
2017, νόμος που κρίθηκε αντισυνταγματικός, και στη συνέχεια με άρση
του διατάγματος στη βάση του οποίου
ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός είχε
κηρυχθεί ως φορέας υποκείμενος σε
αποκρατικοποίηση. Παρά ταύτα, το
Υπουργείο Οικονομικών επέμενε ότι
το κεφάλαιο των αλλαγών στη cyta
δεν έκλεισε. Στο πνεύμα αυτό, τον
περασμένο Νοέμβριο, η κυβέρνηση έστειλε στη Βουλή άλλο ένα νομοσχέδιο
που αφορούσε την cyta σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί
Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου,
ώστε να περιληφθούν σε αυτόν πρόνοιες για τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου που
αφορούν στη διενέργεια των εμπορικών
δραστηριοτήτων της σε μια εταιρεία
ιδιωτικού δικαίου, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο θα ελέγχεται κατά

Η ΑΗΚ

Τα δυο λιμάνια είναι η μοναδική περίπτωση όπου οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου τους, ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης. Για τις υπόλοιπες 11, κάποιες
βρίσκονται στα αρχικά στάδια, κάποιες άλλες έχουν εγκαταλειφθεί ενώ υπάρχει και η περίπτωση της cyta, όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να προσπεράσει το σκόπελο της Βουλής.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο,
όπως είναι εμφανές, η κυβέρνηση προσπαθεί να προσεγγίσει τις θέσεις κάποιων κομμάτων και να διασκεδάσει
τις ανησυχίες που εκφράζουν στο κομμάτι του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Τα βασικά σημεία των αλλαγών είναι:
Διασφαλίζεται διά νόμου ο ιδιοκτη-
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Για την cyta , αλλά και
για το Κρατικό Λαχείο,
οι όποιες αλλαγές προωθούνται, απαιτούν το πράσινο φως της Βουλής. Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών εκκρεμούν προς
συζήτηση δυο νομοσχέδια.

Οι πρώτες προσπάθειες για
αποκρατικοποίηση 12 ημικρατικών ξεκίνησαν τον
Φεβρουάριο του 2014 με
νομοσχέδιο. Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν είχε ολοκληρωθεί
καμία περίπτωση.

σιακός έλεγχος της νέας cyta με το
κράτος να κατέχει το σύνολο των μετοχών. Διασφαλίζονται τα κεκτημένα
των εργαζομένων ενώ δεν διαφοροποιείται το καθεστώς εργοδότησης.
Όπως αναφέρεται, δεν θα μετακινηθούν εργαζόμενοι της cyta σε άλλα
τμήματα ή στον δημόσιο τομέα διατηρώντας συνάμα το δημοσιοϋπαλληλικό στάτους. Για όσους υπαλλήλους
απορροφηθούν από την νέα cyta το
καθεστώς εργοδότησης είναι το ίδιο
που προβλεπόταν από τα όσα είχαν
προταθεί από τον πρώην Έφορο Αποκρατικοποιήσεων. Δηλαδή, θα μετα-

Αποκρατικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών μια πονεμένη ιστορία
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμι-

κού πλαισίου των ημικρατικών οργανισμών τέθηκε στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου πολλά χρόνια πριν το θέσει επιτακτικά η Τρόικα και το μνημόνιο στήριξης, μετά το Μάρτιο του
2013. Με εξαίρεση το ΑΚΕΛ, κυρίως,
το οποίο ήταν και είναι αρνητικό σε οποιαδήποτε μετεξέλιξη τις κρατικής
υπόστασης οργανισμών, τα υπόλοιπα
κόμματα με διαφοροποιήσεις είχαν ανοίξει ένα ατελέσφορο δημόσιο διάλογο για το καθεστώς αλλαγών στους
ημικρατικούς. Μέχρι τον Νοέμβριο
του 2013 που η Τρόικα ζητούσε έμπρακτα μέτρα στο θέμα αποκρατικοποιήσεις, υπό την πίεση εκταμίευσης
της επόμενης δόσης, στις 8 Δεκεμβρίου 2013 το τότε Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία έθετε το γενικό
πλαίσιο πολιτικής για μετοχοποίηση /
αποκρατικοποίηση 12 οργανισμών υ-

πό κρατικό έλεγχο. Στην πρόταση περιγραφόντουσαν με σαφήνεια τα βήματα που έπρεπε να γίνουν σε κάθε
οργανισμό, τα έσοδα του κράτους, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της
κάθε διαδικασίας που για την cyta είχε ορισθεί το τέλος του 2015, την ΑΗΚ
ο Σεπτέμβριος του 2017, ενώ για τους
υπόλοιπους οργανισμούς οι αλλαγές

Συνεχίζεται
με επιτυχία

Η κοινωνική αποδοχή και διαχείριση των μεταναστών από
τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτελούσε
πάντοτε μια βασική πρόκληση για την ΕΕ. Σημαντική
προϋπόθεση για αυτή την πρόκληση αποτελεί η σωστή
συνεργασία και πολιτική των φορέων σε πανευρωπαϊκό και
περιφερειακό επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET
(www.cardet.org), σε συνεργασία με την εταιρεία
συμβούλων INNOVADE (www.innovade.eu), έχουν την
ευκαιρία να συνεχίσουν τον συντονισμό των
δραστηριοτήτων του Μεσογειακού Δικτύου Μετανάστευσης
(ΜΔΜ), μέσω του προγράμματος "Δίκτυο Ένταξης" (Δράση
2/3 – CY/2018/AMIF/SO2.NO3.3.1/2), το οποίο αποτελεί
συνέχεια μιας σειράς προγραμμάτων στον τομέα της
μετανάστευσης, ένταξης και ασύλου. Το πρόγραμμα
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).
Το ΜΔΜ, τα τελευταία 5 χρόνια ανέπτυξε με επιτυχία μια
διαδικτυακή κοινότητα όπου τα εγγεγραμμένα μέλη του
Δικτύου έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές όπως
εκπαιδευτικό υλικό, συζητήσεις σε φόρουμ, χρήσιμους
συνδέσμους καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τον
Ιούνιο του 2016. Τον Φεβρουάριο του
2014 η πρόταση του ΥΠΟΙΚ μετεξελίσσεται σε νομοσχέδιο με τον τίτλο «Ο
περί Αποκρατικοποιήσεων Νόμος του
2014» και πάει στη Βουλή. Εξέλιξη
που προκάλεσε τις πρώτες αντιδράσεις εργαζομένων, με αποκορύφωμα
τις δυναμικές κινητοποιήσεις έξω από

τη Βουλή όταν η Ολομέλεια ψήφιζε
κατά πλειοψηφία το κυβερνητικό νομοσχέδιο. Η προοπτική αλλαγών
στους ημικρατικούς οργανισμούς παρέμεινε ζωντανή μέχρι και το καλοκαίρι του 2017, όπου η πλειοψηφία των
κομμάτων υπερψήφισε πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ με την οποία καταργείτο η Μονάδα Αποκρατικοποίησης. Νόμος που κατέληξε στο Συνταγματικό
Δικαστήριο για να κριθεί Συνταγματικός στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ωστόσο, ένα χρόνο πριν, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε προχωρήσει σε κατάργηση του διατάγματος με το οποίο το
2014 Οργανισμοί υπό κρατική σκέπη
είχαν κηρυχθεί ως φορείς υποκείμενοι σε αποκρατικοποίηση. Έκτοτε, στο
κομμάτι των αποκρατικοποιήσεων, το
οποίο στοίχισε περίπου 4 εκατ. ευρώ,
γίνεται προσπάθεια να προχωρήσει
με την κυβέρνηση να επιμένει ότι δεν
το έχει εγκαταλείψει.

Και αν με την cyta η Μονάδα Αποκρατικοποίησης άφησε πίσω της έργο,
δεν συνέβη το ίδιο με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Με βάση το
αρχικό πλάνο, η ΑΗΚ στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα έπρεπε να είχε επιλέξει
τον στρατηγικό επενδυτή, για μια ή
περισσότερες από τις τέσσερις νομικές
οντότητες στις οποίες έπρεπε να διαχωριστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2015.
Με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο ακύρωσε προηγούμενη, με την
οποία η ΑΗΚ είχε κηρυχθεί ως φορέας
υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση.
Επίσης το 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ακύρωσε προηγούμενη απόφασή
του για νομικό διαχωρισμό του οργανισμού. Αντί αυτού θα πραγματοποιηθεί
διαχειριστικός διαχωρισμός της Παραγωγής και Μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές
είχαν προγραμματιστεί δεν υφίστανται.

Τα Λιμάνια

Οι λιμενικές υπηρεσίες είναι το μοναδικό κομμάτι όπου οι αρχικοί σχεδιασμοί ολοκληρώθηκαν για το λιμάνι
Λεμεσού και συνεχίζονται για το άλλο,
της Λάρνακας. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου
(ΑΛΚ) παρέμεινε σε εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο, το λιμάνι Λεμεσού λειτουργεί υπό ιδιώτες διαχειριστές ενώ
τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται και
η αξιολόγηση των προσφορών που έχουν υποβληθεί για το λιμάνι της Λάρνακας.

Οι υπόλοιποι 9

Στους «μικρούς» οργανισμούς η μόνη κινητικότητα που παρατηρείται είναι στο ΧΑΚ. Εδώ η διαδικασία αξιοποίησης βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών που έχουν
υποβληθεί για την ετοιμασία της στρατηγικής μελέτης. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ληφθεί απόφαση
από την Βουλή για την αποδέσμευση
των σχετικών πιστώσεων. Για τους υπόλοιπους Οργανισμούς, κάποιοι βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης
ή τερματισμού της λειτουργίας τους,
είτε δεν υπάρχει εξέλιξη.

Το Τρόοδος

Η αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων της περιοχής Τροόδους δεν
είχε συμπεριληφθεί στην αρχική λίστα
αποκρατικοποιήσεων, ωστόσο είναι
μια περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο Υπουργείο Οικονομικών που
τρέχει την όλη διαδικασία ετοιμάζονται
τα νομικά έγγραφα για την εκδήλωση
επενδυτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, παρατηρείται μια εκκρεμότητα,
νομικής φύσεως, όπου καταβάλλεται
προσπάθεια να ξεπερασθεί.
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Ούριος άνεμος
για τον τουρισμό
κρουαζιέρας
Νέο δρομολόγιο το οποίο συνδέει Ελλάδα-Κύπρο
-Αίγυπτο και Τουρκία εγκαινιάζει η Celestyal
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το ζητούμενο της ανάκαμψης
της κρουαζιέρας στην Κύπρο
φαίνεται ότι σταδιακά κερδίζει έδαφος μετά και τις τελευταίες εξελίξεις σε τριμερές επίπεδο Κύπρου –Ελλάδας- Αιγύπτου. Οι τελευταίες
πληροφορίες κατατείνουν
προς την εταιρεία Celestyal,
η οποία αρχίζει δρομολόγια
τον Δεκέμβριο του 2019
Seven Days- three continents
τα οποία συνδέουν τις τρεις
αυτές χώρες. Πρόκειται για
την πρώτη κρουαζιέρα, η οποία θα συνδέει τις τρεις χώρες, με αφετηρία το λιμάνι
του Πειραιά. Το ταξίδι θα
διαρκεί μία εβδομάδα και με
σταθμούς στην Αλεξάνδρεια,
το Port Said της Αιγύπτου,
το Ashdod του Ισραήλ, την
Λεμεσό, την Ρόδο και το Κουσάντασι της Τουρκίας. Πέντε δρομολόγια προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο
από τις 2 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου του 2019, ενώ άλλα
πέντε δρομολόγια τον Μάρτιο, τον Νοέμβριο και τέσσερα τον Δεκέμβριο του
2020. Όπως σημειώνεται από τον ΚΟΤ, αναλόγως της
ζήτησης που θα υπάρξει από
το κοινό θα αποφασιστεί το
κατά πόσο η χρονική περίοδος των δρομολογίων θα επεκταθεί για περισσότερους
μήνες.
Η εισήγηση έγινε στο περιθώριο της έκθεσης τουρισμού Βερολίνου, στο πλαίσιο
συνάντησης των αρμόδιων
υπουργών Κύπρου -Ελλάδας

-Αιγύπτου. Πρόκειται για ένα
τομέα ο οποίος έχει τεράστιες προοπτικές, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Υπουργός
Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις. «Ο τομέας
ανθούσε στην χώρα μας πριν
από μερικά χρόνια. Βεβαίως
οι συνθήκες, γεωπολιτικές
και οι οικονομικές, ανέτρεψαν το σκηνικό και αυτή
την στιγμή βρισκόμαστε σε
ένα τριμερές σχήμα Ελλάδας
-Κύπρου -Αιγύπτου για να
δούμε αν μπορούμε να επαναφέρουμε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε.
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Το σενάριο του
«cruise and stay» εξετάζει ο ΚΟΤ, ο οποίος είναι σε επαφές με γερμανικό
tour operator με
στόχο να συμπεριληφθεί και η Κύπρος ως ενδιάμεσος
σταθμός σε ευρωπαϊκές κρουαζιέρες.

Cruise and Stay
Με εξαίρεση την εταιρεία
Salamis δεν υπάρχουν άλλες
κρουαζιέρες που να έχουν
ως αφετηρία την Κύπρο, ενώ
είναι γεγονός ότι τα τουριστικά έσοδα δεν μεταβάλλονται προς τα πάνω από
την επιβατική κίνηση των
κρουαζιερόπλοιων που καταπλέουν στα κυπριακά λιμάνια. Και αυτό γιατί οι επιβάτες έχουν ελάχιστες ώρες στην διάθεσή τους για
να ξεναγηθούν στο νησί.
Πρόκειται για θέμα το οποίο
απασχολεί τον Κυπριακό Οργανισμό τουρισμού, ο οποίος
αναζητεί την λύση στην επιλογή του cruise and stay.
«Μελετούμε κάτι πιο επωφελές για την οικονομία μας
κατά πόσο μπορούν να γίνουν κάποιου άλλου είδους
κρουαζιέρες, πιο εξειδικευμένες όπου ο κόσμος θα μπορεί να κατέβει στον προο-
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Ανεβαίνουν οι επιδόσεις του κλάδου
της κρουαζιέρας
στην Ευρώπη. Το
2017 κινήθηκαν 6,9
εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας
αύξηση 2,5% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Celestyal αναμένεται να αρχίσει δρομολόγια τον Δεκέμβριο του 2019 Seven Days- three continents τα οποία συνδέουν Ελλάδα-Κύπρο-Αίγυπτο.
ρισμό της επιλογής του για
κάποιες μέρες και να επιστρέψει με το επόμενο πλοίο
στον προορισμό του», αναφέρει ο πρόεδρος του ΔΣ του
ΚΟΤ Άγγελος Λοΐζου.
Αυτή την περίοδο λειτουργοί του οργανισμού βρίσκονται σε συζητήσεις για
προώθηση του cruise and
stay και στην Κύπρο. Το πρόγραμμα ήδη προωθείται από
μεγάλους tour operators του
εξωτερικού, ενώ σύμφωνα
με τον κ. Λοΐζου, αυτή την
στιγμή ο οργανισμός βρίσκεται σε επαφές με γερμανικό τουριστικό γραφείο, ώστε να ενταχθεί και η Κύπρος ως προορισμός στο
πλαίσιο του προγράμματος
cruise and stay, το οποίο
ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία
στο εξωτερικό, ενώ εκτιμάται
ότι η Μεσόγειος έχει πολλές
προοπτικές στο συγκεκριμένο προϊόν. Χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για
την ταυτότητα της εταιρείας,
ο κ. Λοΐζου την σκιαγράφησε
ως μια από τις μεγαλύτερες
στην Ευρώπη με εξειδίκευση
στον συγκεκριμένο τομέα
και με συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες κρουαζιερό-

πλοιων. Πάντως πρόκειται
για εταιρεία η οποία γνωρίζει
την κυπριακή τουριστική αγορά, λόγω παλαιότερης συνεργασίας στελεχών της με
κυπριακές εταιρείες. Επιφυλάχθηκε δε να δώσει περισσότερα στοιχεία με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, κάτι που αναμένεται
να γίνει το επόμενο διάστημα. Πριν την όποια απόφαση
θα προηγηθούν μελέτες ώστε να εξεταστεί κατά πόσο
το εγχείρημα θα είναι βιώσιμο.
«Είναι σχεδιασμοί και δια-

βουλεύσεις που κάνουμε εμείς με εταιρείες έξω από
το επίπεδο της τριμερούς».
Στην ουσία το προϊόν cruise
and stay αφορά μια μορφή
κρουαζιέρας όπου δίνεται η
ευκαιρία στον επιβάτη να
διακόψει την κρουαζιέρα για
να μείνει κάποιες μέρες και
να την συνεχίσει στην επιστροφή της. Για παράδειγμα
θα μπορεί κάποιος επιβάτης
να ξεκινά με το κρουαζιερόπλοιο στην Βαρκελώνη και
με την άφιξή του στην Κύπρο να επιλέγει να κατέβει
στην Κύπρο για μερικές μέ-

ρες μέχρι την επιστροφή του
πλοίου από άλλους προορισμούς. Έτσι, αντί κάποιος
να μείνει δύο εβδομάδες πάνω στο πλοίο, θα μπορεί να
συνδυάσει διακοπές τόσο
στην στεριά όσο και εν πλω.

Οι αριθμοί
Ενώ οι τουριστικές αφίξεις στην χώρας μας κατέγραψαν για δεύτερη συνεχή
χρονιά ρεκόρ φτάνοντας το
ιστορικό 3,7 εκατ. επισκέπτες για το έτος 2017, την
ίδια ώρα το μερίδιο του τουρισμού από κρουαζιέρες εί-

Πλησιάζουν τα 7 εκατoμμύρια στην Ευρώπη
Οι χαμηλές επιδόσεις της Κύπρου στην α-

γορά της κρουαζιέρας γίνονται αντιληπτές
μόνο αν συγκριθούν με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς. Η τελευταία έρευνα της
Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας δείχνει
σημαντική αύξηση στους επιβάτες που έφτασαν το 2017 τα 6,9 εκατομμύρια, κατά
2,5% περισσότεροι σε σχέση με το 2016.
Ως μεγαλύτερες αγορές καταγράφονται η
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, με την Γερμανία να έχει την μερίδα
του λέοντος στην ευρωπαϊκή αγορά με 2,2
εκατομμύρια επιβάτες και άνοδο 8,5% από

το 2016. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία με περίπου 2 εκατομμύρια επιβάτες και 770.000 επιβάτες η Ιταλία , ενώ αύξηση 6,4% σημείωσε η Ισπανία. Βάσει της έρευνας, το 75% των Ευρωπαίων ταξιδεύουν στην Ευρώπη, ενώ το
50% επισκέπτονται τη Μεσόγειο και τα Κανάρια Νησιά του Ατλαντικού, ενώ το 25%
επιλέγει τη Βόρεια Ευρώπη και τη Βαλτική.
Ο κλάδος της κρουαζιέρας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο συνεχίζει δυναμικά και το 2018 ενώ αναμένονται 16 νέα κρουαζιερόπλοια
να ταξιδεύσουν στα ευρωπαϊκά νερά.

ναι σε πολύ μικρό ποσοστό.
Συγκεκριμένα, στην βάση
της χωρητικότητας επιβατών
των κρουαζιερόπλοιων που
έφτασαν στην Κύπρο για
όλο το 2017, το μερίδιο των
τουριστών κρουαζιέρας έφτασε τους 32.521. Την ίδια
ώρα, παρά τα ανοίγματα που
γίνονται στον τομέα της
κρουαζιέρας, τα στοιχεία για
το 2018 δεν αναδεικνύουν
τις προσπάθειες που γίνονται για προώθηση του τουρισμού κρουαζιέρας. Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής
Λιμένων, φέτος, 20 διεθνή
κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας 23.303 επιβατών αναμένεται να προσεγγίσουν το
λιμάνι Λεμεσού 31 φορές για
ολόκληρο το 2018. Εξετάζοντας τα στοιχεία του 2017,
διαπιστώνεται μείωση, καθώς το 2017 28 κρουαζιερόπλοια προσέγγισαν 59 φορές τα κυπριακά λιμάνια. Τέλος, αναφέρεται ότι οι περισσότερες αφίξεις καταγράφονται τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο,
ενώ λιγότερα δρομολόγια
πραγματοποιούνται διαχρονικά το καλοκαίρι.

Καθορίζονται τα επόμενα βήματα για το ΓεΣΥ
Εντατικές διαβουλεύσεις με τους παρόχους υγείας για υλοποίησή του εντός των χρονοδιαγραμμάτων ο βασικός στόχος του υπ. Υγείας
Του ΣΤΈΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ

«Βασικός στόχος του υπουργείου Υγείας
είναι η εντός των χρονοδιαγραμμάτων
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
και η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων». Με αυτή την φράση
έκανε πρεμιέρα την περασμένη Πέμπτη
ενώπιον της Βουλής ο νέος υπουργός
Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, δείχνοντας έτσι την πρόθεσή του να συνεχίσει τις διεργασίες που ξεκίνησε ο
προκάτοχός του Γιώργος Παμπορίδης
για εφαρμογή του ΓεΣΥ. Η πολιτική
βούληση του κράτους για την εφαρμογή
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Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ΟΑΥ-ΠΙΣ, με τους
γιατρούς να περιμένουν
την ολοκληρωμένη
πρόταση του οργανισμού
για να τοποθετηθούν.
του νέου συστήματος υγείας εκφράστηκε από τον ίδιο τον υπουργό Υγείας
ενώπιον και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, με τον οποίο είχε μέχρι
σήμερα δύο ενημερωτικές συναντήσεις,
η δεύτερη μάλιστα πραγματοποιήθηκε
μόλις χθες. Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την θέλησή του να γίνονται συχνές συναντήσεις ανάμεσα στον ίδιο
και τα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού

Ασφάλισης Υγείας με στόχο να έχει
ίδια άποψη για το πώς προχωρούν οι
διαδικασίες. Μέ αυτό τον τρόπο θα
έχει την ευχέρεια να προχωρήσει σε
διορθωτικές κινήσεις εάν κάτι το οποίο
βρίσκεται στο πεδίο ευθύνης του υπουργείου του και αφορά το ΓεΣΥ συναντά προβλήματα στην πορεία υλοποίησής του.

Προχωρούν οι διαδικασίες
Μιλώντας στην «Κ» για τις ενέργειες
που βρίσκονται σε εξέλιξη στον ΟΑΥ
ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού
Άθως Τσινωντίδης σημείωσε ότι όσον
αφορά τον δικό τους τομέα ευθύνης
προχωρούν στην βάση των σχεδιασμών, επισημαίνοντας ότι η δική τους
δουλειά όσον αφορά την εφαρμογή
του νέου σχεδίου υγείας θα εκπληρωθεί
μέσα στα πλαίσια τα οποία οι ίδιοι
έχουν θέσει με σκοπό να μην υπάρξει
καμία απόκλιση από τα συμφωνηθέντα.
Συγκεκριμένα, προχωρεί με βάση τα
χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαν
τεθεί το σύστημα πληροφορικής στο
οποίο θα ενταχθούν τόσο όλοι οι πάροχοι υγείας, όσο και όλοι οι Κύπριοι
πολίτες οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα
να λαμβάνουν υπηρεσίες από το νέο
σύστημα υγείας.
Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
αναμένεται το ερχόμενο φθινόπωρο.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και
η προετοιμασία των κανονισμών του
ΓεΣΥ οι οποίοι πρέπει να ετοιμαστούν
για να σταλούν στο κοινοβούλιο για

Λάρνακα - Βουκουρέστι, και μετά...
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

www.blueairweb.com

Συμφώνησαν σε τακτές συναντήσεις ΟΑΥ και νέος υπουργός Υγείας με στόχο να επιλυθούν όλα τα προβλήματα εντός των χρονο-

διαγραμμάτων.

την τελική έγκριση. Ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού ανέφερε ότι
υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου για να σταλούν στην
Βουλή για ψήφιση, ενώ παράλληλα
κάποιοι άλλοι σημείωσε αναμένεται
να μπουν το επόμενο διάστημα στην

όλη η Ευρώπη!
(357) 22 755 300

ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής σας

διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
Παράλληλα με τις πιο πάνω διαδικασίες ο οργανισμός συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με τους παρόχους υγείας σχετικά
με τις αποζημιώσεις τους για τις ιατρικές
πράξεις. Σε πρώτο στάδιο συνεχίζεται
η διαβούλευση με τον Παγκύπριο Ιατρικό

Σύλλογο με τον ΟΑΥ να έχει ήδη καταθέσει στις δύο συναντήσεις που είχε
με τον ΠΙΣ, εξηγήσεις για τις αποζημιώσεις σχετικά με τους προσωπικούς γιατρούς τόσο για τους ενήλικες όσο και
για τα παιδιά. Ο ΠΙΣ περιμένει να ακούσει
ολοκληρωμένα τις προτάσεις του οργανισμού και μετά να τοποθετηθεί.Με-

γάλο κεφάλαιο για τους γιατρούς αποτελεί την στιγμή αυτή το τι θα γίνει με
τους ειδικούς γιατρούς, οι οποίοι θα
συμμετέχουν στην πρωταβάθμια περίθαλψη. Ο ΠΙΣ ξεκαθαρίζει ότι κανένα
ΓεΣΥ δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν δεν
συμφωνηθεί το επίπεδο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης καθώς, όπως υποστηρίζει, ο κάθε γιατρός που θα συμμετέχει θα πρέπει να γνωρίζει τόσο τις
αμοιβές του όσο και τα καθηκοντά του.
Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΙΣ
Πέτρος Αγαθαγγέλου, με τον οποίο ήρθε
σε επικοινωνία η «Κ», οι γιατροί περιμένουν να τους δοθούν οι ολοκληρωμένες προτάσεις του οργανισμού όσον
αφορά την πρωτοβάθμια περίθαλψη
και αφού τις μελετήσουν, να επιστρέψουν στο διάλογο με τις δικές τους εισηγήσεις. Παράλληλα με τις διαβουλεύσεις με τον ΠΙΣ το επόμενο διάστημα
ο ΟΑΥ αναμένεται να προχωρήσει και
σε επαφές με τους υπόλοιπους παρόχους
υγείας. Στο θέμα αυτό αναμένεται να
διαφανεί και ποια θα είναι η αντίδραση
του οργανισμού στην διαφαινόμενη
πρόταση του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για να τους δοθεί το
δικαίωμα να παρέχουν και κάποιες άλλες
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης,
όπως συμβαίνει και σε άλλα ανεπτυγμένα
συστήματα υγείας. Πληροφορίες της
«Κ» αναφέρουν ότι ο οργανισμός είναι
ανοικτός σε εισηγήσεις, και ότι μέσα
από τις συναντήσεις θα διαφανεί εάν
είναι εφικτό να δοθεί το δικαίωμα στους
φαρμακοποιούς.
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Πληρώνουμε με κάρτα ακόμα και το σουβλάκι

Με πλαστικό χρήμα οι καταναλωτές στο ταμείο για μικροποσά, αύξηση του τζίρου σε σχέση με 2017, σύμφωνα με στοιχεία της JCC
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ακόμα και για μια τυρόπιτα στον φούρνο, ο καταναλωτής δεν θα πληρώσει
με μετρητά, αλλά θα προτιμήσει να
χρησιμοποιήσει την πιστωτική, ή χρεωστική του κάρτα. Αυτό καταδεικνύουν
τα τελευταία στοιχεία της JCC για την
πρώτη διμηνία του 2018, δηλαδή τους
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τζίρος του πλαστικού χρήματος έφτασε τα 457,216
εκατομμύρια και ήταν αυξημένος κατά
51,042 εκατομμύρια σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σημειώνεται ότι το περισσότερο πλαστικό
χρήμα που κινείται στην αγορά δεν
αφορά πιστωτική κάρτα, αλλά την χρεωστική κάρτα των καταναλωτών και
συνδέεται με τους τρεχούμενους λογαριασμούς. Αυτό κατά τον γενικό
γραμματέα του συνδέσμου λιανικού
εμπορίου σημαίνει ότι ο κόσμος προτιμά να μην έχει πάνω του μετρητά
<
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Πέραν των 457 εκατ. ευρώ
ήταν ο συνολικός τζίρος
πληρωμών με κάρτα για
τους δύο πρώτους μήνες
του 2018, σε σχέση με τα
406 εκατομμύρια που καταγράφηκαν την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
αλλά να χρησιμοποιεί την κάρτα του
καθώς το θεωρεί πιο ασφαλές. «Δεν
κυκλοφορεί με μετρητά πλέον ο κόσμος, κάνει χρήση με πλαστικό χρήμα
για όλες τις υπηρεσίες ακόμα και για
μικροποσά», αναφέρει.

Στα φαστφουντάδικα
Συνολικά για Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018 ο τζίρος σε πλαστικό
χρήμα για εστιατόρια, φαστφουντάδικα,
και υπεραγορές ξεπέρασε τα 110 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήταν κατά δέκα εκατομμύρια αυξημένος σε σύγκριση
με την αντίστοιχη διμηνία του 2017.
Από τα συγκεκριμένα στοιχεία διαπιστώνεται επίσης ότι η μερίδα του λέοντος του εισοδήματος ενός νοικοκυριού,
κατανέμεται στις ανάγκες σίτισής του
παρά σε οποιαδήποτε από τις άλλες
δέκα κατηγορίες στις οποίες γίνεται
διαχωρισμός. Μια πιο λεπτομερής ματιά
στα στοιχεία δείχνει ότι στην περίπτωση
των εστιατορίων (restaurants bars and
catering) ο τζίρος έφτασε τα 20,913 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τα
17,421 την αντίστοιχη διμηνία του
προηγούμενου έτους, καταγράφοντας

Η αύξηση του πλαστικού χρήματος καταδεικνύει ότι ολοένα και περισσότεροι προτιμούν να κυκλοφορούν με κάρτα, και να αφήνουν τα μετρητά τους στην τράπεζα, αφού το

θεωρούν πλέον πιο ασφαλές.

αύξηση της τάξης του 20,5%. Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση στις πληρωμές με πλαστικό χρήμα στα φαστφουντάδικα όπου καταγράφηκε αύξηση
65%. Με τις 252.185 χιλιάδες ευρώ του
2017 να γίνονται 417.334 για το 2018
και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για
τον μικρότερο τζίρο σε σύγκριση με
τις άλλες κατηγορίες, σημειώνεται τεράστια αύξηση του πλαστικού χρήματος
για μικρότερα ποσά. Την ίδια ώρα, σημαντική αύξηση της τάξης του 6,795%
σημειώθηκε και στις υπεραγορές, με
88,711 εκατομμύρια ευρώ το 2018 σε
σχέση με τα 83,071 εκατομμύρια ευρώ
το 2017. Ένα εκατομμύριο ευρώ ήταν
ο τζίρος στους φούρνους, για την πρώτη
διμηνία του 2018, που έφτασε τα 9,804
εκατομμύρια ευρώ και σημείωσε αύξηση
της τάξης του 21,8%. Από τα πιο πάνω
προκύπτει ότι ακόμα και για ποσό των
6-7 ευρώ, οι καταναλωτές πληρώνουν
με κάρτα.

Ψηλά θα κινηθεί το λιανικό και το 2018
Η αύξηση του ποσού σε πλαστικό

χρήμα ακολουθεί την γενικότερη αύξηση για τον τζίρο του λιανικού, που έφτασε συνολικά σε κάρτες και μετρητά τα 2,1 δισ. ευρώ για το έτος του
2017. Όπως αναφέρει στην «Κ» ο κ. Αντωνίου, καταγράφεται σημαντική αύξηση το 2017 το οποίο υπήρξε από κάθε άποψη εξαιρετική χρονιά, σε σχέση με το 2016. Στους ίδιους ρυθμούς

αναμένεται να κινηθεί και το 2018,
χρονιά στην οποία το λιανικό μπήκε με
το δεξί. Εξάλλου, παράγοντας που τόνωσε την αγορά το 2017 ήταν και οι αφίξεις ρεκόρ των τουριστών, κάτι που
αναμένεται να σημειωθεί και κατά την
τρέχουσα χρονιά, με το αυξημένο τουριστικό ρεύμα να ενισχύει και τον συνολικό τζίρο σε λιανικό και άλλες τοπικές επιχειρήσεις.

και οι πληρωμές που γίνονται για αυτό
τον σκοπό μέσω καρτών έναντι μετρητών. Συγκεκριμένα το πλαστικό
χρήμα που «έφυγε»στα ξενοδοχεία έφτασε τα 4,746 εκ. σε σχέση με 4,117εκ.
το 2017, σημειώνοντας μια αύξηση
του τζίρου σε πλαστικό, της τάξης του
15%. Από την άλλη, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές ταξιδιώτες επιλέγουν να κλείσουν τα εισιτήριά τους
μέσω κάρτας, κάτι που οδηγεί επίσης
στο συμπέρασμα ότι οι κρατήσεις για
αεροπορικά γίνονται μέσω διαδικτύου
έναντι της παραδοσιακής επίσκεψης
σε τουριστικό γραφείο ή γραφεία των
αεροπορικών εταιρειών.
Στην προκειμένη περίπτωση η αύξηση έφτασε το 48,93%, ενώ σε πραγματικούς αριθμούς, τα 6,754 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 4,535 εκατομμύρια ευρώ κατά την αντίστοιχη
περσινή διμηνία.

Σταθερά ένδυση-υπόδηση

Και τα ταξίδια

Από τις πλέον δυνατές κατηγορίες
στο λιανικό εμπόριο, τα καταστήματα
σε ένδυση και υπόδηση. Σύμφωνα με
τα στοιχεία, ποσό ύψους 38,597 εκα-

Αυξάνονται τα ταξίδια και οι διαμονές των Κύπριων στα ξενοδοχεία,
ενώ παράλληλη αύξηση καταγράφουν

τομμυρίων ευρώ ξοδεύτηκε φέτος σε
πλαστικό χρήμα, καταγράφοντας οριακή αύξηση της τάξης του 3,5% σε
σύγκριση με τα 37,357 εκατομμύρια
ευρώ που δαπανήθηκαν την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.
Σημαντική αύξηση σημειώθηκε και
σε ακριβότερα προϊόντα όπως είναι
τα έπιπλα. Συγκεκριμένα οι αγορές
των καταναλωτών με κάρτα πλησίασαν
τα 4 εκατομμύρια ευρώ (3,907) σε
σχέση με 3,329 εκατομμύρια ευρώ το
2017 και καταγράφουν αύξηση της τάξης του 17,3%. Ψηλά στις αγορές με
πλαστικό χρήμα είναι και τα προϊόντα
DIY με τζίρο 21,682 εκ. σε σχέση με
18,421 εκ. το 2017 και αύξηση της
τάξης του 17,8%. Ανάλογη ήταν η αύξηση (18%) και στην περίπτωση αγορών σε καταστήματα ηλεκτρονικών
ειδών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο τζίρος έφτασε τα 6,409 εκατομμύρια
ευρώ σε σχέση με 5,446 εκατομμύρια
ευρώ το 2017.
Ο χαμηλότερος τζίρος καταγράφεται
στην αγορά των «λευκών συσκευών»
όπως αποκαλούνται στην γλώσσα του
λιανικού, τα ψυγεία, τα πλυντήρια και
οι κεραμικές εστίες. Θα περίμενε κανείς
ότι από την στιγμή που οι καταναλωτές
μπορούν να πληρώσουν μέσω της κάρτας τους διαμονές σε ξενοδοχεία και
αεροπορικά εισιτήρια, ακόμα και έπιπλα, τότε θα ακολουθούσαν την ίδια
πρακτική και στην προκειμένη περίπτωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι σε τέτοιες
περιπτώσεις επιλέγουν τις εναλλακτικές
επιλογές που τους παρέχονται, όπως
η αγορά με επιταγή, ή ακόμα και με
δόσεις. Σε αυτό το πλαίσιο δικαιολογείται και ο τζίρος των 42,460 εκ. που
αντιστοιχεί για αυτές τις αγορές και
που είναι αυξημένος κατά 17,9% σε
σχέση με 35,985 εκ. την αντίστοιχη
διμηνία του 2017.
Την ίδια ώρα οι όποιες επιφυλάξεις
είχαν καταναλωτές για πληρωμή με
κάρτα σε βενζινάδικα, φαίνεται σταδιακά να υποχωρούν. Αυτό καταδεικνύεται η συνεχής αύξηση στην χρήση
πλαστικού χρήματος που καταγράφεται
σε πρατήρια καυσίμων και που φτάνει
την πρώτη διμηνία του 2018 στα 34,520
εκ. σε σχέση με 32,514 εκ. σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,17%.
Αυξημένος κατά 7,55% είναι ο τζίρος
σε καταστήματα «Gifts,souvenir and
toy shop» που έφτασε τα 8,367 εκ. σε
σχέση με 7,780 εκατομμύρια ευρώ το
2017. Μικρότερος ο τζίρος στα βιβλιοπωλεία τουλάχιστον στο πλαστικό χρήμα που φτάνει το 1,452 εκ. σε σχέση
με 1, 309 εκατομμύρια ευρώ το 2017.
Ωστόσο, η αύξηση είναι χαρακτηριστικό όλων των κατηγοριών, έτσι και
εδώ ο τζίρος είναι αυξημένος της τάξης
του 11%.

Ζητούν άμεση επιστροφή στο καθεστώς μισθωτού

Προβληματισμός και προειδοποιήσεις από τους εκπαιδευτικούς των απογευματινών και νυκτερινών προγραμμάτων του υπ. Παιδείας
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της
Βουλής θα θέσουν σήμερα τα προβλήματα που τους απασχολούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι απασχολούνται στα
απογευματινά και νυκτερινά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας. Υποστηρίζουν ότι αν και υπήρξαν δεσμεύσεις προεκλογικά για αλλαγή της κατάστασης και επιστροφή τους στο καθεστώς μισθωτού, αυτό δεν έχει ακόμα
γίνει. Ετσι, παραμένουν στην δημόσια
εκπαίδευση με το καθεστώς της αγοράς
υπηρεσιών, γεγονός, όπως τονίζουν,
που δημιουργεί προβλήματα τόσο
στους μισθούς τους όσο και στην ανέλιξή τους στην δημόσια εκπαίδευση
καθώς δεν αναγνωρίζεται η πείρα
τους.To θέμα του καθεστώτος αγοράς
υπηρεσιών που εφαρμόστηκε σε όλα
τα προγράμματα από το 2013, συζητήθηκε σε συνάντηση που είχαν οι επηρεαζόμενες ομάδες εκπαιδευτικών
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
υπό την προεδρία της Γενικής Διευθύντριας.
Στη σύσκεψη παρέστησαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ
και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ καθώς και εκπρόσωποι
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης
(ΚΙΕ), Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ), Επιμορφωτικών Κέντρων,
Βραδινών Τμημάτων Τεχνικών Σχολών
και κλάδου Κομμωτικής Τεχνικών Σχολών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα και αποτελούσε συνέχεια της συζήτησης που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 19
Ιανουαρίου 2018 και της απόφασης
του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24
Ιανουαρίου 2018, μέσα από την οποία
αναλήφθηκαν δεσμεύσεις για επανεξέταση του καθεστώτος εργοδότησής
τους. Προηγήθηκε η προειδοποίηση
την περίοδο εκείνη ότι αν δεν γινόταν
δεκτό το αίτημά τους για άμεση συζήτηση της αλλαγής του καθεστώτος,
θα παρέδιδαν τα εκλογικά τους βιβλιάρια. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
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θόλου προϋπηρεσία στην δημόσια εκπαίδευση, κάτι το οποίο τους αποτρέπει
να διεκδικήσουν με ίσες πιθανότητες
διορισμό τους. Επισημαίνουν ακόμα
ότι αν και πολλοί από αυτούς απασχολούνται πάνω από μια δεκαετία στα
κρατικά ινστιτούτα δεν φαίνεται πουθενά η πείρα τους, παρόλον ότι στο
αρχικό προσχέδιο του νέου συστήματος
διορισμών υπήρχε η πρόνοια για αναλογική μοριοδότηση στις ώρες εργασίας
τους στην δημόσια εκπαίδευση.

Προειδοποιούν ότι
είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στη λήψη δυναμικών
μέτρων, μη αποκλειόμενης
και της απεργίας, αν
δεν επιστρέψουν στο
καθεστώς μισθωτού,
μέχρι το τέλος του μήνα.

Κοινοί προβληματισμοί
στα εκπαιδευτικά προγράμματα επισημαίνουν ότι η αγορά υπηρεσιών οδήγησε τους επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς στην εξαθλίωση γιατί τους
στέρησε όλα τα βασικά εργασιακά δικαιώματα περιλαμβανομένου του επιδόματος ανεργίας κατά τους μήνες
που δεν εργάζονται.Παράλληλα σημειώνουν ότι με την αγορά υπηρεσιών
δεν αναγνωρίζεται ότι η κατά αναλογία
εκπαιδευτική τους πείρα στο νέο σχέδιο
διορισμών. Ζητούν άρση της αδικίας,
που, όπως τονίζουν, υπάρχει σήμερα
σε βάρος τους. Έτσι, μέσω της σημερινής συνεδρίας στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής αναμένεται οι εκπρόσωποί τους να δηλώσουν εκ νέου
την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν στην λήψη δυναμικών μέτρων στην περίπτωση που δεν παρθεί
απόφαση για κατάργηση της αγοράς
υπηρεσιών και επαναφοράς στο καθεστώς μισθωτού μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018.

Περιμένουν κατάληξη
Κληθείσα να σχολιάσει στην «Κ»
τα επόμενα βήματά τους η πρόεδρος
του Παγκύπριου Συνδέσμου Προσοντούχων Αδιόριστων Εκπαιδευτικών
Απασχολούμενων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Κυπρούλα Κυπριανού, σημείωσε ότι θα περιμένουν
μέχρι το τέλος Μαρτίου για να διαφανεί
κατά πόσον μπορεί να υπάρξει κάποια
κατάληξη στα αιτήματά τους. Πρόσθεσε
ότι περιμένουν να δουν και ποια στάση

Οι προβληματισμοί των εκπαιδευτικών είναι κοινοί και αφορούν την επιστροφή τους στο προηγούμενο καθεστώς εργοδότησης,

όσο και την μοριοδότησή τους στο νέο σύστημα διορισμών.

θα κρατήσουν κατά την σημερινή συνεδρία τα μέλη της επιτροπής. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η Βουλή
θα βάλει την απαιτούμενη πίεση προς
την κυβέρνηση για επιστροφή στο καθεστώς το οποίο είχαν πριν από το
2013. Η κυρία Κυπριανού ανέφερε ότι
θα παρουσιάσουν ενώπιον των βουλευτών τους προβληματισμούς τους
και τους λόγους που πιστεύουν ότι το
καθεστώς αυτό το οποίο έχουν σήμερα
είναι δυσβάστακτο. Όπως σημείωσε,
οι ίδιοι, ως προσοντούχοι εκπαιδευτικοί
των ΚΙΕ, ζητούν επιτακτικά να επιστρέψουν στο καθεστώς μισθωτού το
οποίο διατηρούσαν πριν από το 2013,

καθώς όπως είναι σήμερα τα δεδομένα
δεν μπορούν να πάρουν ανεργιακό επίδομα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
κάτι το οποίο φέρνει πολλούς εκπαιδευτικούς σε άσχημη οικονομική κατάσταση.Όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, εάν το κράτος στο τέλος
της ημέρας δεν τους επαναφέρει στο
καθεστώς του μισθωτού με την δικαιολογία ότι υπάρχει πρόβλημα με τα
δημόσια οικονομικά, θα θεωρήσουν
την κίνηση αυτή ως κοροϊδία. Κι αυτό
γιατί, όπως τονίζουν, δεν γίνεται από
την μια να ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο, και να γίνονται
προσπάθειες για επιστροφή μισθών

στα προ κρίσης επίπεδα, και για τους
ίδιους να μην μπορεί να γίνει επαναφορά στο καθεστώς το οποίο είχαν
προηγουμένως. Οι εκπαιδευτικοί των
ΚΙΕ, σύμφωνα με την Κυπρούλλα Κυπριανού, θεωρούν ότι η στάση αυτή
του κράτους δεν έχει να κάνει τόσο
με οικονομικά θέματα, όσο με το γεγονός ότι εάν οι ίδιοι επιστρέψουν στο
καθεστώς μισθωτού θα μπορούν να
διεκδικήσουν το καθεστώς αορίστου
χρόνου. Επισήμανε δε ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν έχουν μοριοδότηση στο νέο σύστημα διορισμών. Με
το καθεστώς το οποίο έχουν σήμερα,
τονίζουν, φαίνεται ότι δεν έχουν κα-

Οι προβληματισμοί των εκπαιδευτικών όλων των απογευματινών και
νυκτερινών προγραμμάτων του υπουργείου είναι κοινοί και αναμένεται ότι
κατά την σημερινή συνεδρία θα θέσουν
επί τάπητος τόσο το θέμα επιστροφής
τους στο προηγούμενο καθεστώς εργοδότησης, όσο και την μοριοδότησή
τους στο νέο σύστημα διορισμών. Όπως
σημείωσε στην «Κ» ο πρόεδρος του
συνδέσμου προαιρετικών ολοήμερων
σχολείων Παναγιώτης Προκοπίου, θα
αναμένουν να δουν την διάθεση που
θα δείξουν οι βουλευτές της επιτροπής
καθώς και τα επόμενα βήματα του υπουργείου Παιδείας πάνω στο θέμα
της προκήρυξης για αγορά υπηρεσιών.
Είπε επίσης ότι θέλουν παράλληλα να
δουν και ποια είναι η πρόθεση του υπουργείου όσον αφορά την αλλαγή του
καθεστώτος τους. Για τον λόγο αυτό
σημείωσε ότι ως σύνδεσμος αναμένουν
ότι η Τριμερής Επιτροπή θα καταλήξει
σε αποτέλεσμα μέχρι τα τέλη Μαρτίου,
όπως τους είχε διαβεβαιώσει ο τέως υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, στη συνάντηση που είχαν
μαζί του στο Προεδρικό τον περασμένο
Ιανουάριο. Προειδοποιούν ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στη λήψη δυναμικών μέτρων, μη αποκλειόμενης
και της απεργίας, στην περίπτωση κατά
την οποία οι αρμόδιοι φορείς δεν καταλήξουν σε απόφαση για κατάργηση
της αγοράς υπηρεσιών και επαναφοράς
στο καθεστώς μισθωτού, μέχρι το τέλος
του μήνα.
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Το Ρότερνταμ
επέλεξε ως έδρα
η Unilever,
λόγω Brexit

Θεωρείται πολύ ισχυρό πλήγμα
για την κυβέρνηση της Τερέζα Μέι
Σε αυτήν την περίοδο υψηλής αβεβαιότητας για το μέλλον της Βρετανίας και των σχέσεών της με την
Ευρωπαϊκή Ενωση ο βρετανοολλανδικός κολοσσός Unilever αποχωρεί
από το Λονδίνο, επιλέγοντας ως βάση του μόνο το Ρότερνταμ. Παρά
το γεγονός ότι η εταιρεία αποσυνδέει
αυτήν την απόφαση από την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε.,
δεν παύει να αποτελεί πλήγμα για
την Τερέζα Μέι, η οποία καταβάλλει
προσπάθειες να παραμείνουν οι επενδυτές στη Βρετανία και μετά το
Brexit. Αλλωστε, πρόκειται για την
τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας.
Επί περίπου 100 χρόνια, ο όμιλος
Unilever, ο οποίος παράγει πληθώρα
καταναλωτικών αγαθών, διατηρούσε
δύο έδρες στην Ευρώπη: στο Λονδίνο και στο Ρότερνταμ. Κατά τον
Γκραμ Πίτκετλι, γενικό οικονομικό
διευθυντή του ομίλου, η αλλαγή θα
διευκολύνει ενδεχόμενες εξαγορές
και συγχωνεύσεις. Τέτοιες επιχειρηματικές συμφωνίες είναι προτεραιότητα για τον όμιλο, ο οποίος
εμφανίζει βραδεία αύξηση πωλήσεων και θεωρείται στόχος εξαγο-

ράς. «Πρόκειται για ιστορικής σημασίας απόφαση, η οποία δεν συνδέεται με το Brexit», επισημαίνει ο
γενικός οικονομικός διευθυντής της
Unilever. «Και να σας πω τον λόγο;
Στοχεύει στο πώς θα είναι η εταιρεία
σε 30 ή 50 χρόνια».
Στον αντίποδα αυτών των εξελίξεων, ο υπουργός Οικονομικών
της Βρετανίας Φίλιπ Χάμοντ προβάλλει τη χώρα του ως ελκυστικό
<
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H Unilever είναι η τρίτη
μεγαλύτερη εταιρεία
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
προορισμό ξένων επενδύσεων. Ως
παράδειγμα επικαλείται την ευρωπαϊκή αεροναυπηγική Airbus
και την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota, oι οποίες παραμένουν ακόμη στη Μεγάλη Βρετανία. Συν τοις άλλοις, η επίσης
βρετανοολλανδική εκδοτική RELΧ,
η οποία είχε μέχρι πρόσφατα δύο
έδρες, τελικά προέκρινε το Λονδίνο.
Σύμφωνα τον Γκραμ Πίτκετλι, «θα

Επί περίπου 100 χρόνια, ο όμιλος Unilever, ο οποίος παράγει πληθώρα καταναλωτικών αγαθών, διατηρούσε δύο έδρες στην Ευρώπη: στο Λονδίνο και στο Ρότερνταμ. Κατά τον
Γκραμ Πίτκετλι, γενικό οικονομικό διευθυντή του ομίλου, η αλλαγή θα διευκολύνει ενδεχόμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις.
υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο στρατηγικής για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε εξαγορές
και συγχωνεύσεις ή και να αυτονομήσουμε επιμέρους βραχίονες του
ομίλου».
Πάντως, για να αμβλύνει τις συνέπειες από αυτήν την απόφασή
της, η Unilever ανακοίνωσε ότι oι
δραστηριότητές της στην προσωπική περιποίηση και την ομορφιά
αλλά και στην παραγωγή ειδών οικιακού καθαρισμού θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται στο
Λονδίνο. Επίσης, θα εξακολουθήσει
να είναι στο Χρηματιστήριο του
Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο
του Αμστερνταμ. Η απόφασή της
να επιλέξει ως μία και μοναδική έδρα το Ρότερνταμ σχετίζεται με
την περυσινή απόπειρα εξαγοράς

της από την αμερικανική KraftHeinz. Η ολλανδική νομοθεσία παρέχει μεγαλύτερη προστασία στις
εταιρείες που γίνονται στόχοι επιθετικών εξαγορών εν συγκρίσει με
τη βρετανική νομοθεσία.
Συν τοις άλλοις, ο πρωθυπουργός
της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε είχε εργαστεί στην Unilever στο παρελθόν,
ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Πολ Nτόλμαν είναι Ολλανδός. Βέβαια, για τον Βρετανό ευρωπαϊστή βουλευτή Κρις Μπράιαντ,
«η αποχώρηση της εταιρείας είναι
ένα ακόμα σημάδι ότι από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και
μετά οι επιχειρήσεις δεν θεωρούν
το περιβάλλον στη Βρετανία ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις δραστηριότητές
τους».
BLOOMBERG

Συμφωνία με τις Βρυξέλλες για
τη μεταβατική περίοδο του Brexit
Το Λονδίνο αναμένει ότι την επόμενη εβδομάδα θα συνάψει με τις Βρυξέλλες συμφωνία, η οποία θα διέπει τη μεταβατική
περίοδο του Brexit έως τις 31 Δεκεμβρίου
2020. Ο Ντέιβιντ Ντέιβις, αρμόδιος υπουργός για το Brexit, θα μεταβεί την Κυριακή
στις Βρυξέλλες για τις σχετικές συνομιλίες,
και τη Δευτέρα θα συναντήσει τον αρμόδιο
διαπραγματευτή της Ε.Ε. Μισέλ Μπαρνιέ.
Η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να έχει
εγκαίρως καταλήξει σε συμφωνία με την
Ε.Ε., ώστε να την υπογράψει στη Σύνοδο
Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις 2223 Μαρτίου. Εκπρόσωποι των επιχειρηματικών ενώσεων της Βρετανίας θεωρούν

υψίστης σημασίας τη συμφωνία μετάβασης.
Χθες η Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα
το επικαιροποιημένο προσχέδιο συμφωνίας, η οποία θα ρυθμίσει την έξοδο της
Βρετανίας από την Ε.Ε., αρχής γενομένης
από τις 29 Μαρτίου 2019, καθώς και τους
όρους της διετούς μεταβατικής περιόδου.
Ορισμένα θέματα παραμένουν εκκρεμή,
όπως το να μην υπάρχουν φυσικά σύνορα
μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αποχώρηση. Επίσης, ένα ακόμη ζήτημα αφορά
τα δικαιώματα όσων Ευρωπαίων αφιχθούν
στη Βρετανία μετά τις 29/3/2019 και πριν
από τις 31/12/2020.

Κατέρρευσε ψηφιακή «πυραμίδα» στην Τουρκία
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Μεχμέτ
Αϊντίν, 26 ετών, που είχε αναπτύξει
ένα πολύ δημοφιλές διαδικτυακό
παιχνίδι, όπου όμως οι συμμετέχοντες έπαιζαν με πραγματικά χρήματα, διέφυγε στην Ουρουγουάη
μετά την κατάρρευση του πυραμιδικού σχήματος. Είναι άγνωστο ακόμη αν θα αποζημιωθούν οι δεκάδες
χιλιάδες παίκτες που είχαν επενδύσει
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Ο Μ. Αϊντίν, δημιουργός
του παιχνιδιού, διέφυγε
στην Ουρουγουάη.
χρήματα στο παιχνίδι. Οι τουρκικές
αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι το
παιχνίδι Farm Bank είναι στην πραγματικότητα ένα πυραμιδικό σχήμα
(όπου οι πρώτοι παίκτες βγάζουν
χρήματα χάρη στην είσοδο νέων
παικτών μέχρι η εισροή νέων παικτών-θυμάτων να μην επαρκεί ώστε
να προσφέρει κέρδη στους προηγούμενους και, τελικά, να αποκαλυφθεί η απάτη). Σύμφωνα με την τουρ-

Οι παίκτες του παιχνιδιού Farm Bank χρησιμοποιούσαν πραγματικά χρήματα ώστε να αγοράζουν ψηφιακά ζώα, να παράγουν και να πωλούν ψηφιακά προϊόντα.
κική εφημερίδα Hurriyet, ο Μεχμέτ
Αϊντίν διέφυγε στην Ουρουγουάη,
ενώ η σύζυγός του Σίλα και ένα μέλος
του Δ.Σ. της εταιρείας συνελήφθησαν
την Τετάρτη, μετέδωσε το τουρκικό
πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Οι
παίκτες του παιχνιδιού Farm Bank

(ή Ciftlik Bank στα τουρκικά) χρησιμοποιούσαν πραγματικά χρήματα
ώστε να αγοράζουν ψηφιακά ζώα,
να παράγουν και να πωλούν ψηφιακά
προϊόντα. Οι υπεύθυνοι του παιχνιδιού υπόσχονταν στους επενδυτέςπαίκτες πως θα διπλασίαζαν την ε-

πένδυσή τους μέσα σε δώδεκα μήνες,
μέσω της επένδυσης των χρημάτων
τους σε πραγματικά αγροτικά προϊόντα. Τον Δεκέμβριο του 2017 ο Αϊντίν είχε δηλώσει ότι με τις επενδύσεις θα δημιουργούσε μεταξύ άλλων
τη μεγαλύτερη κτηνοτροφική μονάδα
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της Ευρώπης.
Οι τουρκικές αρχές έχουν κατασχέσει μέχρι στιγμής χίλιες αγελάδες
από μια άλλη μονάδα, ανέφερε το
Anadolu. Την περασμένη εβδομάδα,
οι τουρκικές αρχές είχαν κατηγορήσει τους υπευθύνους του παιχνιδιού για διακεκριμένη απάτη και είχαν διατάξει το κλείσιμο της ιστοσελίδας όπου φιλοξενείτο το παιχνίδι.
Ο Αϊντίν και οι συνεταίροι του είχαν
αρχίσει το παιχνίδι τον Αύγουστο
του 2016 και έως τον Ιανουάριο του
2017 είχαν καταφέρει να προσελκύσουν 350.000 παίκτες από την
Τουρκία και 150.000 παίκτες από
το εξωτερικό. Στο Facebook έχουν
δημιουργηθεί τέσσερις ομάδες με
θύματα του Ciftlik Bank, οι οποίες
είχαν 50.000 μέλη.
BLOOMBERG

Προειδοποιήσεις Γερμανίας για τον εμπορικό πόλεμο
Η γερμανική κυβέρνηση προειδοποίησε χθες ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση
από την επιβολή δασμών σε ανοιχτό
εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ
και των εμπορικών τους εταίρων θα
προκαλούσε σημαντική ζημία στην
παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα,
η επίτροπος Εμπορίου της Κομισιόν
Σεσίλια Μάλμστρομ ανακοίνωσε ότι
θα συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος.
Η επιβολή δασμών ύψους 25% από
τις ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και
10% στις εισαγωγές αλουμινίου θα
επηρεάσει το εμπόριο σε ορισμένες
περιοχές του κόσμου, αλλά η συνολική
επίπτωσή τους στην παγκόσμια πιθανώς θα είναι περιορισμένη, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του γερ-
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Τον βαρύ λογαριασμό θα
κληθούν να πληρώσουν
οι καταναλωτές
σε όλες τις χώρες.
μανικού υπουργείου Οικονομίας. «Ομως, η δυνητική κλιμάκωση σε εμπορικό πόλεμο και η ενίσχυση της αβεβαιότητας στις αγορές θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημίες»,
αναφέρεται στην έκθεση. Ο νέος υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάγερ
προειδοποίησε χθες πως ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη δομή του παγκόσμιου πολυμερούς εμπορικού συστήματος που
καθορίζεται από τους κανόνες του

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας
Πέτερ Αλτμάγερ ανησυχεί ότι πολλά
κράτη θα προβούν σε αντίποινα.
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό
σταυροδρόμι», δήλωσε ο κ. Αλτμάγερ,
κάνοντας λόγο για ένα σενάριο όπου
οι χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν
σε αντίποινα μέσω της επιβολής δα-

σμών και άλλων εμποδίων στο εμπόριο. «Πρόκειται για πραγματικά τεράστια πρόκληση με επιπτώσεις για
όλους μας», επισήμανε ο κ. Αλτμάγερ.
Τον λογαριασμό θα πληρώσουν οι
καταναλωτές σε όλες τις χώρες, συνέχισε ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας, διότι η επιβολή δασμών θα
οδηγήσει σε αύξηση των τιμών σε
πολλά προϊόντα. Χθες ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ είχε απευθύνει έκκληση
προς τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων για
την εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ.
Το ζήτημα των δασμών θα συζητηθεί
από τους υπουργούς Οικονομικών
του G20 κατά τη συνάντησή τους
στην Αργεντινή από τις 17 έως τις
20 Μαρτίου.

Στην HSBC, οι άνδρες παίρνουν 86% περισσότερα μπόνους απ’ ό,τι οι γυναίκες.

Kατά 59% λιγότερο αμείβονται
οι γυναίκες στην HSBC
Οι μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ
ανδρών και γυναικών στις βρετανικές εταιρείες όλων των κλάδων γίνονται ολοένα
και πιο εμφανείς. Η κυβέρνηση της χώρας
έχει ζητήσει να δοθούν στη δημοσιότητα
έως τις 4 Απριλίου όλα τα σχετικά στοιχεία.
Αλλιώς θα επιβάλει αυστηρά πρόστιμα
στις εταιρείες. Η πιο κραυγαλέα περίπτωση
ανισότητας είναι η βρετανική πολυεθνική
τράπεζα HSBC, η οποία πληρώνει 59% λιγότερο τις γυναίκες στελέχη από τους άνδρες. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία,
πρόκειται για την υψηλότερη διαφορά
στις αποδοχές των δύο φύλων στον ιδιωτικό
τομέα, όταν ο μέσος όρος σε εθνικό επίπεδο
είναι 18%. Εν τω μεταξύ, όπως προσέθεσε
η HSBC, όσον αφορά τα μπόνους, το χάσμα
είναι δυσθεώρητο – φθάνει το 86%. Στην
ανταγωνίστριά της Barclays το χάσμα είναι
ελαφρώς μικρότερο. Στους βραχίονες της
εταιρικής τραπεζικής και της επενδυτικής
τραπεζικής της Barclays, οι γυναίκες αμείβονται 48% λιγότερο από τους άνδρες
συναδέλφους τους. Η HSBC αναγνώρισε
ότι χρειάζεται επιπλέον κινητοποίηση για
να καλυφθεί η διαφορά, η οποία σχετίζεται
και με το ότι βρίσκονται δυσανάλογα περισσότεροι άνδρες σε υψηλόβαθμες θέσεις.
Το 54% του προσωπικού της είναι γυναίκες,
αλλά σε διοικητικές θέσεις το αντίστοιχο
ποσοστό φθάνει μόνον το 23%.
Οπως επισημαίνει στο σχόλιό της που
δημοσιεύεται στο Bloomberg η αρθρο-

γράφος Ελέιν Χι, οι μισθολογικές διαφορές
είναι μεγαλύτερες στις τράπεζες και συγκριτικά μικρότερες στους ομίλους καταναλωτικών αγαθών. Στη συντριπτική πλειονότητα των περίπου 1.800 εταιρειών που
έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία μισθολογικών διαφορών, στα μεσαία και στα
υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια κυριαρχούν οι άνδρες και, αντιστοίχως, καταλαμβάνουν και τις περισσότερες υψηλές
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Πρόκειται για την υψηλότερη
διαφορά στις αποδοχές
των δύο φύλων στον ιδιωτικό
τομέα, όταν ο μέσος όρος
στη Βρετανία είναι 18%.
θέσεις. Το ότι τη διοίκηση των εταιρειών
ασκούν άνδρες δεν σχετίζεται με τo πόσο
καλά πηγαίνουν αυτές οι εταιρείες. Τα
μέχρι στιγμής στοιχεία φανερώνουν ότι
δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ανδρών
που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και
των κερδών μιας εταιρείας, τα οποία ποικίλλουν από πολύ απογοητευτικά έως εξαιρετικά. Επιπλέον, παρότι οι εταιρείες
διακηρύττουν συνεχώς ότι δεσμεύονται
να βάζουν γυναίκες σε διοικητικές θέσεις,
τελικά δεν το πράττουν.
BLOOMBERG
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Αμήχανη η Ε.Ε. στις κινεζικές επενδύσεις

Πρέπει να προστατευθούν οι στρατηγικής σημασίας ευρωπαϊκές βιομηχανίες, αλλά και να μην αποθαρρυνθούν οι Κινέζοι επενδυτές
Της LIZ ALDERMAN /
THE NEW YORK TIMES

Πρόταση
Γιούνκερ

Η Ευρώπη θέλει να επιβάλει αυστηρούς
ελέγχους στις επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων στο έδαφός της επειδή την
προβληματίζει η στάση της Κίνας, η
Αυστραλία απαγορεύει την εξαγορά
στρατηγικής σημασίας περιουσιακών
της στοιχείων από κινεζικές επιχειρήσεις, ενώ στον Καναδά οι Αρχές διερευνούν αν η εξαγορά μεγάλης εργολαβικής εταιρείας από κινεζική απειλεί
την εθνική της ασφάλεια. Η Κίνα επιχειρεί να διευρύνει τον πλούτο της και
την επιρροή της, και οι ΗΠΑ δεν είναι
η μοναδική χώρα που θέλει να θωρακίσει τις βιομηχανίες της με το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας.
Κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο και
ιδιαιτέρως στην Ευρώπη τείνουν ολοένα

Η Ελλάδα, η Ουγγαρία και κά-
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Στον Καναδά, οι Αρχές διερευνούν αν η εξαγορά μεγάλης εργολαβικής εταιρείας
από κινεζική απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Η εξαγορά της γερμανικής εταιρείας ρομποτικής Kuka από την κινεζική Midea το 2016 κινητοποίησε πρώτη φορά τον πολιτικό κόσμο της Γερμανίας. Η τεχνογνωσία της Kuka ήταν
στρατηγικής σημασίας για τη γερμανική βιομηχανία, αλλά, παρά τις αντιδράσεις, η εξαγορά τελικά ολοκληρώθηκε.

και περισσότερο να επικαλούνται τέτοιους κινδύνους, όταν εξετάζουν τις
κινεζικές επενδύσεις, για να περιφρουρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Το θέμα είναι δυσεπίλυτο.
Οι χώρες πρέπει να προστατεύσουν
τις στρατηγικής σημασίας βιομηχανίες
τους, να μην επιτρέψουν σε κανέναν
να υποκλέψει ευαίσθητες τεχνολογίες
αλλά και να κρατήσουν τους Κινέζους
επενδυτές και να βελτιώσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές με το Πεκίνο.
«Απ’ ό,τι φαίνεται, η Κίνα ενισχύεται
σε όλα τα μέτωπα και το θέμα είναι

πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί αυτό
το θέμα», σχολιάζει ο Φιλίπ Λε Κορ, ειδικός για θέματα Κίνας στο Harvard
Kennedy School. Οπως τονίζει ο ίδιος,
οι περισσότερες χώρες δεν ξέρουν πώς
να αντιδράσουν.
Την πιο σκληρή γραμμή απέναντι
στην Κίνα φαίνεται να υιοθετούν οι
ΗΠΑ. Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να απαγορεύσει την εχθρική εξαγορά της Qualcomm από την
Broadcom, ανταγωνίστριά της από τη
Σιγκαπούρη, οφείλεται στην ανησυχία
της Ουάσιγκτον ότι το αποτέλεσμα θα

ήταν να αποκτήσει η Κίνα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η αμερικανική Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων (Cfius),
που συνέστησε να απαγορευθεί η εξαγορά, αναμένεται να υιοθετήσει πιο
σκληρή στάση προς την Κίνα.
Η εν λόγω επιτροπή, που έχει τη δυνατότητα να εμποδίζει την εξαγορά αμερικανικών επιχειρήσεων από ξένες
εταιρείες επικαλούμενη λόγους εθνικής
ασφαλείας, έχει επανειλημμένως εμποδίσει εξαγορές από κινεζικές εταιρείες.
Τώρα, πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν διεύρυνση του φάσματος των συμ-

φωνιών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία
της. Η Ευρώπη καθυστέρησε κάπως να
αντιδράσει. Κινητοποιήθηκε πέρυσι,
όταν Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν να θεσπιστεί πανευρωπαϊκός μηχανισμός για τον διεξοδικό έλεγχο των
προτεινόμενων εξαγορών ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων από ξένες εταιρείες. Οι
αντιδράσεις αντανακλούν εν μέρει τον
πολιτικό προβληματισμό στο εσωτερικό
των χωρών. Στο πλαίσιο επίσκεψής του
στο Πεκίνο, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρινό Λε Μερ δήλωσε τον
Ιανουάριο πως το Παρίσι καλωσορίζει

τις επενδύσεις της Κίνας, αλλά μόνον
αφού τις έχει ερευνήσει διεξοδικά, για
να διασφαλίσει ότι δεν θα «λεηλατηθούν» τα περιουσιακά στοιχεία της
Γαλλίας. Τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ πρότεινε να θεσπιστεί πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο επενδύσεων ξένων εταιρειών. Πέρυσι,
άλλωστε, η γερμανική Βουλή ψήφισε
νόμο που επιβάλλει να διερευνώνται
εξονυχιστικά οι ξένες επενδύσεις όταν
φτάνουν στο 25% γερμανικής εταιρείας. Ωστόσο, οι προσπάθειες εγκυ-

ποιες άλλες φτωχότερες χώρες της Νότιας και της Κεντρικής Ευρώπης που επωφελήθηκαν από τις δαπάνες της Κίνας στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν εναντιωθεί στην επιβολή αυστηρότερων ελέγχων, προκειμένου να μην αποθαρρύνουν
τις κινεζικές επενδύσεις. Γι’
αυτό και καθίσταται δυσχερής
η υλοποίηση της πρότασης Γιούνκερ για τη θέσπιση μηχανισμού που θα ελέγχει τις εξαγορές από ξένες επιχειρήσεις. Εξάλλου, δεν είναι βέβαιον ότι η πρόταση Γιούνκερ
θα μπορέσει να σταματήσει
τις νέες στρατηγικές που μπορεί να αναπτύξουν οι Κινέζοι
για να αποκτήσουν μερίδια σε
στρατηγικής σημασίας περιουσιακά στοιχεία.

μονούν τον κίνδυνο να εξαγριωθεί η
Κίνα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τις
κινεζικές επενδύσεις, ενώ οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις διστάζουν, καθώς θέλουν
να διασφαλίσουν μεγαλύτερη πρόσβαση
στην κινεζική αγορά. Επικρατεί, άλλωστε, διχογνωμία στην Ευρώπη ως προς
το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η άνοδος της Κίνας. Η Ιαπωνία έχει επιβάλει
πολύ πιο αυστηρούς ελέγχους, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, ενώ η Βρετανία διεύρυνε τις σχετικές εξουσίες
της κυβέρνησης.

Σταδιακή έξοδο από την ποσοτική χαλάρωση δείχνει ο Ντράγκι
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΥ

Με αυτοσυγκράτηση θα χειριστεί το θέμα
της εξόδου από το πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης ο Μάριο Ντράγκι, ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
παρακολουθώντας στενά την πορεία του
πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Οπως είχε
χαρακτηριστικά πει στα μέσα της εβδομάδας, σε συνέδριο που έγινε στη Φρανκφούρτη, «υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη
προϋπόθεση, βάσει της οποίας θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, και αυτή δεν είναι άλλη από την
αταλάντευτη πορεία του πληθωρισμού
προς τον επίσημο στόχο, γι’ αυτό χρειάζεται να οπλιστούμε με υπομονή, επιμονή
και σύνεση». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ανώτατος οικονομολόγος
της ΕΚΤ Πέτερ Πράετ.

Απόκλιση
Επί πολλά χρόνια, στην Ευρωζώνη ο
πληθωρισμός αποκλίνει από τον στόχο
του σχεδόν 2%. Τον Φεβρουάριο, για παράδειγμα, διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα
επίπεδα των τελευταίων 14 μηνών. Η ανάπτυξη της Ευρωζώνης επί μία πενταετία
και η πτώση της ανεργίας δείχνουν ότι
ο πληθωρισμός θα αναθερμανθεί. Ωστόσο,
θα χρειαστεί αρκετός καιρός ακόμη έως

ότου συμβεί κάτι τέτοιο. Οσο το ευρώ
ενδυναμώνεται προς το δολάριο δημιουργούνται εμπόδια. Η ΕΚΤ προβλέπει
ότι τη φετινή χρονιά ο Δείκτης Τιμών θα
παραμείνει στο 1,5% και θα υποχωρήσει
στο 1,4% το 2018, ενώ ακόμη και το 2020
δεν αναμένεται να υπερβεί το 1,7%. Η
ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα φθάσει φέτος
το 2,4% από το 2,3%, όπως ήταν κατά
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Εμπορικός πόλεμος, μετεκλογική αβεβαιότητα στην
Ιταλία είναι δύο παράγοντες
που προβληματίζουν
τον επικεφαλής της ΕΚΤ.
την πρόβλεψη του Δεκεμβρίου, ενώ το
2019 θα ενισχυθεί στο 1,9% και θα περισταλεί στο 1,7% το 2020.
Οπως είχε δηλώσει προηγουμένως ο
Μάριο Ντράγκι, «οι προοπτικές της ανάπτυξης ενισχύουν την πεποίθησή μας
πως ο πληθωρισμός τείνει προς τον στόχο,
αν και οι σχετικές πιέσεις είναι περιορισμένες. Μας δόθηκε η εντολή για τη σταθερότητα των τιμών, αλλά δεν την έχουμε
επιτύχει ακόμη». Πάντως, πριν από λίγες
ημέρες η Τράπεζα απέσυρε τη δέσμευσή

της για αύξηση στο ύψος των αγορών
τίτλων αν επιδεινωθούν οι οικονομικές
προοπτικές. Ουσιαστικά, επρόκειτο για
συμβολικό βήμα προς τον τερματισμό
της ποσοτικής χαλάρωσης.
Πέραν τούτου, σύμφωνα με ειδικούς
αναλυτές, άλλοι παράγοντες που μπορούν
να κάνουν επιφυλακτικό τον Μάριο Ντράγκι και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΤ εν γένει
ως προς τη λήξη του προγράμματος είναι
ο επαπειλούμενος εμπορικός πόλεμος με
τις ΗΠΑ, η μετεκλογική αβεβαιότητα
στην Ιταλία και η μείωση των τιμών μετοχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο Ιβ Μερς, μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου της ΕΚΤ, σε συνέντευξή του
σε εφημερίδα του Λουξεμβούργου τόνισε
ότι «οι διενέξεις δεν ευνοούν την ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας», αναφερόμενος στους αμερικανικούς δασμούς.
Τέλος, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Βίτορ
Κονστάνσιο επέστησε την προσοχή στο
ότι η Ευρωζώνη δεν θα μείνει στο απυρόβλητο εάν ξεσπάσει μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση. «Οι δραστικές αυξομειώσεις των χρηματιστηριακών δεικτών
στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο φανερώνουν
πόσο εύκολα και γρήγορα αλλάζει το
κλίμα – και αυτό οι παράγοντες των αγορών πρέπει να το γνωρίζουν πολύ
καλά», ανέφερε.

Ο Μάριο Ντράγκι δήλωσε ότι «υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση, βάσει της οποίας θα ολοκληρώσουμε το
πρόγραμμα αγοράς ομολόγων: η αταλάντευτη πορεία του πληθωρισμού προς τον στόχο, σχεδόν στο 2%».

Πέτερ Πράετ: Ο πληθωρισμός ενδέχεται
να είναι χαμηλός στην Ευρωζώνη

O σαουδαραβικός κολοσσός Aramco δεν
ενθουσιάζει τους Αμερικανούς επενδυτές

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ενδέχεται να καθυστερήσει να επιστρέψει
στον στόχο του 2% περισσότερο απ’
όσο εκτιμάται σήμερα, δήλωσε ο Πέτερ
Πράετ, επικεφαλής οικονομολόγος
της ΕΚΤ, μιλώντας στο Reuters. Αιτία
για την καθυστέρηση είναι ενδεχομένως το γεγονός ότι η ανεκμετάλλευτη παραγωγική ικανότητα της Ευρωζώνης είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι υπολογιζόταν, δήλωσε ο Πράετ. Αυτό

Η πολυαναμενόμενη εισαγωγή του σαουδαραβικού κολοσσού της Aramco
στο αμερικανικό χρηματιστήριο ή εκείνο του Λονδίνου ή του Χονγκ Κονγκ
έχει, για διαφόρους λόγους, καθυστερήσει. Μεταξύ αυτών είναι και οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από
το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και η προώθηση ανταγωνιστικών σχεδίων της
κυβέρνησης της Σ. Αραβίας. Η διαδικασία μετατίθεται για το 2019, ενώ
προστίθεται και ένας ακόμα παράγοντας
προβληματισμού, ο οποίος είναι και ο
πιο καίριος. Ορισμένοι Αμερικανοί θε-
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Η ανεκμετάλλευτη παραγωγική ικανότητα εξηγεί
γιατί η ανάπτυξη και η απασχόληση συνεχίζουν να
εκπλήσσουν θετικά, ενώ ο
πληθωρισμός αρνητικά.

Ο κ. Πέτερ Πράετ δήλωσε ότι το QE θα ολοκληρωθεί σταδιακά και όχι απότομα
τον Σεπτέμβριο.

σημαίνει ότι o αριθμός των ατόμων
χωρίς εργασία είναι μεγαλύτερος από
τις εκτιμήσεις και, συνεπώς, συμπιέζεται η άνοδος μισθών και, τελικά,
του πληθωρισμού. Την αύξηση των
ατόμων χωρίς εργασία ο Πράετ την
αποδίδει στο ότι περισσότερες γυναίκες, ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και ειδικευμένοι εργάτες από την Κεντρική
Ευρώπη εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Την περασμένη εβδομάδα, η
ΕΚΤ είχε προβλέψει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί στο 1,7% το 2020. Ταυτόχρονα,
την αύξηση του πληθωρισμού δεν ευνοούν και οι χαμηλοί μισθοί. Σύμφωνα

με στοιχεία της Eurostat, το 9,6% των
εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ενωση
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας. Σε
αυτό το πνεύμα, ο κ. Πράετ θεωρεί
ότι η ανεκμετάλλευτη παραγωγική ικανότητα εξηγεί γιατί η ανάπτυξη και
η απασχόληση συνεχίζουν να εκπλήσσουν θετικά, ενώ ο πληθωρισμός αρνητικά. Αν και είναι ανοιχτός στον αντίλογο, επιμένει πως η ανεκμετάλλευτη παραγωγική ικανότητα μπορεί
να ερμηνεύσει γιατί οι συγκεκριμένες
προβλέψεις διαψεύδονται από την
πραγματικότητα. Για να τονωθούν η
οικονομία και ο πληθωρισμός, η ΕΚΤ
εγκαινίασε πριν από τρία χρόνια το
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πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, το γνωστό QE. Εως τα τέλη Ιανουαρίου, η
ΕΚΤ είχε αγοράσει ομόλογα συνολικού
ύψους 2,55 τρισ. ευρώ. Η ποσοτική
χαλάρωση θα διαρκέσει τουλάχιστον
έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Πλέον, οι
μηνιαίες αγορές ομολόγων ανέρχονται
στα 30 δισ. ευρώ, πολύ κάτω από το
μέγιστο σημείο των 80 δισ. ευρώ. Με
το τέλος του QE, τα επιτόκια και οι
κατευθυντήριες οδηγίες θα είναι τα
εναπομείναντα εργαλεία νομισματικής
πολιτικής και τόνωσης του πληθωρισμού. Ο Πράετ, ωστόσο, είπε ότι το
QE θα ολοκληρωθεί σταδιακά και όχι
απότομα τον Σεπτέμβριο.

Τη θεωρούν ιδιαίτερα υπερτιμημένη ως προς την
προβλεπόμενη χρηματιστηριακή της αξία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως επιθυμεί να εισαχθεί η Aramco στην αγορά
της Ν. Υόρκης.

σμικοί επενδυτές δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται για την εταιρεία, την οποία,
μάλιστα, θεωρούν και ιδιαίτερα υπερτιμημένη ως προς την προβλεπόμενη
χρηματιστηριακή της αξία. Σημειωτέον
ότι από τις αρχές του χρόνου και μέχρι
σήμερα οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες της χώρας, σε συνεργασία
με τα διοικητικά στελέχη του ομίλου
της Aramco, έχουν παρουσιάσει το
σχέδιο για αρχική δημόσια διάθεση
και δημόσια εγγραφή μετοχών του σε
συγκεκριμένο ακροατήριο στις ΗΠΑ.
Οπως αποκαλύπτουν καλά πληροφορημένες πηγές, μεταξύ των συμμετε-

χόντων ήταν εκπρόσωποι ισχυρών εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών με επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Η διάθεση μετοχών της Aramco ενδεχομένως να
είναι η μεγαλύτερη, που έχει γίνει ποτέ
στην Ιστορία. Πάντως, η ίδια η εταιρεία
ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει ότι
έλαβαν χώρα οι συναντήσεις αυτές.
Πάντως, ο Σουδάραβας ηγέτης Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θα επισκεφθεί τις
ΗΠΑ στις 20 Μαρτίου, ενώ ο Ντόναλντ
Τραμπ έχει δηλώσει πως επιθυμεί να
εισαχθεί η Aramco στη Ν. Υόρκη. Ενα
από τα «αγκάθια» είναι τα τουλάχιστον

2 τρισ. δολάρια, δηλαδή η αποτίμηση
της Aramco από τη Σαουδική Αραβία,
το ύψος του μερίσματος, που θα δοθεί,
και ο αντίκτυπος στις τιμές του «μαύρου
χρυσού» από την αυξημένη παραγωγή
των προσεχών ετών. Η πρόβλεψη για
αύξηση σχετίζεται με τη διογκωμένη
παραγωγή σχιστολιθικών κοιτασμάτων.
Η αποτίμηση στα τουλάχιστον 2 τρισ.
δολάρια συνδέεται με τα αποθέματα
των 261 δισ. βαρελιών της χώρας. Σήμερα η Aramco καλύπτει το 10% των
διεθνών προμηθειών, παράγοντας σχεδόν 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
BLOOMBERG
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Καλάθι αγορών για να χτυπήσει
την Amazon φτιάχνει η Google
Μεγάλοι όμιλοι στις ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τον διαδικτυακό κολοσσό
O δημοφιλής τεχνολογικός κολοσσός Google θα συνεργαστεί με μεγάλους ομίλους λιανικής, όπως η
Walmart, μέσω του προγράμματος
Shopping Αctions, το οποίο θα
τους παρέχει τη δυνατότητα να
διαθέτουν τον δικό τους κατάλογο
προϊόντων για να αυξήσουν τους
καταναλωτές τους. Εν ολίγοις, τα
προϊόντα τους δεν θα αναζητούνται μόνο μέσω του Google Search,
αλλά θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος στην πλατφόρμα αγορών
Google Express και Google
Assistant για κινητά τηλέφωνα
και για ψηφιακούς προσωπικούς
βοηθούς (voice devices). Σύμφωνα
με αποκλειστικό ρεπορτάζ του
πρακτορείου ειδήσεων Reuters,
αυτή η συνεργασία θα αφορά την
Google και τις εταιρείες Target

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Aκτιβιστής επενδυτής πιέζει
για αλλαγές στην Barclays
Θετικά υποδέχθηκαν οι αγορές την απόκτηση μεριδίου άνω του 5% του μετοχικού
κεφαλαίου της Barclays από το επενδυτικό
κεφάλαιο Sherborne, που εδώ και καιρό
ασκεί πιέσεις για τη βελτίωση της κερδοφορίας της βρετανικής τράπεζας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Sherborne Εντουαρντ Μπράμσον συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ακτιβιστών επενδυτών, ασκώντας πιέσεις για την αναδιάρθρωση εταιρειών του χρηματοοικονομικού κλάδου. Ο
κ. Μπράμσον δεν έθεσε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα στη συνάντηση που είχε με
τη διοίκηση της Barclays. Eλέγχει, ωστόσο,
το 1,94% των δικαιωμάτων ψήφου, έχοντας
επενδύσει 580 εκατ. στερλίνες στην τράπεζα.
Μετά την είδηση, η μετοχή της Barclays
ενισχύθηκε περίπου 3% στο Λονδίνο.
Η Barclays κατέγραψε ετήσιες ζημίες 1,9
δισ. στερλινών το 2017, με τη μετοχή της
να παρουσιάζει ετήσιες απώλειες πάνω από
12% σε αντίθεση με κέρδη 7,5% του ευρω-

παϊκού τραπεζικού δείκτη Stoxx Europe
600. Ο τομέας επενδυτικής τραπεζικής της
Barclays παρουσίασε ζημίες προ φόρων
252 εκατ. στερλινών το δ΄ τρίμηνο του 2017,
λόγω της χαμηλής μεταβλητότητας των
χρηματοοικονομικών αγορών και των αυστηρότερων κανόνων για την κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών που υιοθετήθηκαν
μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Επιπροσθέτως, η τράπεζα είχε εμπλακεί τα προηγούμενα χρόνια σε διεθνή σκάνδαλα για
τη χειραγώγηση των διατραπεζικών επιτοκίων και τις αγορές συναλλάγματος. Χθες
η επιτροπή εσωτερικών ελέγχων της τράπεζας απεφάνθη πως πρέπει να καταβληθούν
μεγαλύτερες προσπάθειες για τη συμμόρφωση της τράπεζας.
Ο κ. Μπράμσον ως ακτιβιστής επενδυτής
έχει προωθήσει αλλαγές στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων F&C Asset Management
και στην εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων Electra.

Μειώθηκε η φορολογία
των πολυεθνικών, αλλά
αυξήθηκε στα φυσικά πρόσωπα
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Σε αντάλλαγμα
των υπηρεσιών που
θα προσφέρει η Google,
οι λιανέμποροι
θα της αποδίδουν ένα
ποσό ως προμήθεια.

Τα προϊόντα των μεγάλων ομίλων λιανικής δεν θα αναζητούνται μόνο μέσω του Google Search, αλλά θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος στην πλατφόρμα αγορών Google Express και Google Assistant για κινητά τηλέφωνα και ψηφιακούς προσωπικούς βοηθούς. Η συνεργασία θα αφορά την Google και τις εταιρείες Target Corp, Walmart, Home
Depot, Costco Wholesale, Ultra Beauty.

Corp, Walmart, Home Depot,
Costco Wholesale, Ultra Beauty.
Σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών
που θα προσφέρει η Google, οι
λιανέμποροι θα αποδίδουν ένα
ποσό από την αγορά που θα πραγματοποιούν οι καταναλωτές ως
προμήθεια.
Το συγκεκριμένο ποσό θα είναι
διαφορετικό σε σχέση με τα ποσά
που είθισται να καταβάλουν οι
παραπάνω εταιρείες για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους στην
υπηρεσία της Google. Σημειώνεται,
επίσης, ότι οι εταιρείες λιανικής
θα προσφέρουν, μέσω της Google,
ειδικές προσφορές για όσους πελάτες προχωρούν σε συχνές αγορές των προϊόντων τους. Οπως
μεταδίδει το Reuters, στόχος αυτής
της συνεργασίας είναι να «επηρεαστούν οι αγοραστικές επιλογές»

των καταναλωτών, αλλά και να ενισχύσουν οι εταιρείες την παρουσία τους στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).
Επιπλέον, αυτή η κίνηση θα βοηθήσει τους παραπάνω ομίλους λιανικής να ανταγωνιστούν τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου,
Amazon. Aπό την άλλη, η Google
προσδοκά αύξηση των αγορών
που πραγματοποιούνται μέσω υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων
και έξυπνων συσκευών, οι οποίες
διαθέτουν και ψηφιακό προσωπικό
βοηθό.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο λιανικών πωλήσεων της Google, Ντάνιελ Αλέγκρε, η Google παρατήρησε ότι δεκάδες εκατομμύρια καταναλωτές έστελναν εικόνες με
προϊόντα και ρωτούσαν: «Πού
μπορώ να το βρω αυτό;». «Από

πού θα μπορούσα να το αγοράσω;».
«Πόσο και πώς θα κάνω τη συναλλαγή;». Μέχρι πρότινος, η μοναδική επιλογή των καταναλωτών,
στο πλαίσιο της αναζήτησής τους
στο Google, ήταν η αγορά ενός
προϊόντος που διατίθεται από την
Amazon. Το νέο, όμως, πρόγραμμα
της Google, το Shopping Actions,
θα είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ και
θα απευθύνεται σε όλους τους λιανέμπορους, ανεξαρτήτως της οικονομικής επιφάνειάς τους. Με
αυτόν τον τρόπο οι αλυσίδες λιανικής θα μπορούν να κρατήσουν
τους καταναλωτές τους και να
τους αποτρέψουν από το να στραφούν στην Amazon. Ο κ. Αλέγκρε
επισήμανε ότι η Google προσπαθεί
να διαφοροποιηθεί από αυτά που
αρέσουν στην Amazon, διότι «βλέπουμε τον εαυτό μας ως εταιρεία

που διευκολύνει το λιανεμπόριο.
Εμείς αποτελούμε μέρος της λύσης
για τους λιανέμπορους, προκειμένου να γίνουν καλύτερες συναλλαγές και να έρθουν πιο κοντά
με τους καταναλωτές». Ενδεικτικά,
τους τελευταίους έξι μήνες η
Target ανέφερε ότι τα προϊόντα
που υπήρχαν στο καλάθι αγορών
των καταναλωτών, μέσω της
Google Express, σημείωσαν αύξηση περίπου 20%, εξαιτίας της
συνεργασίας της εταιρείας με τον
τεχνολογικό κολοσσό. Οι λιανέμποροι επιθυμούν να διεισδύσουν
στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη
αγορά ηλεκτρονικών πωλήσεων,
που γίνεται με φωνητική παραγγελία. Πρόκειται για μία αγορά
στην οποία κυριαρχεί η Amazon
μέσω της δημοφιλούς συσκευής
Echo home.

Η VW επιμένει στο ντίζελ, η Toyota το εγκαταλείπει
Ενώ η Toyota είναι αποφασισμένη
να σταματήσει την παραγωγή αυτοκινήτων με ντίζελ κινητήρα, η
Volkswagen, που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου Ντίζελγκεϊτ, προσδοκά να επανέλθει δυναμικά σε αυτήν την αγορά. H
Τoyota ανακοίνωσε, στο πλαίσιο
της έκθεσης αυτοκινήτου στη Γενεύη, ότι θα σταματήσει το 2018
να πουλάει στην Ευρώπη επιβατικά
αυτοκίνητα με κινητήρες ντίζελ,
εξαιρουμένων των αγροτικών Land
Cruiser. Πρόκειται να στραφεί στην
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Στη VW, πιστεύουν
ότι «μόλις ο καταναλωτής αντιληφθεί ότι τα
ντιζελοκίνητα είναι φιλικά προς το περιβάλλον,
δεν θα υπάρχει λόγος
να μην τα αγοράσουν».

Η εμβληματική ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία σκοπεύει να ενισχύσει την
παραγωγή υβριδικών μοντέλων, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της
στη Γηραιά Ηπειρο.

παραγωγή υβριδικών μοντέλων, όπως ανακοίνωσε ο Γιόχαν βαν Ζιλ,
επικεφαλής της Toyota στην Ευρώπη.
Από την άλλη πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen
Ματίας Μίλερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «πολύ σύντομα οι κινητήρες ντίζελ θα επανέλθουν στο
προσκήνιο. Μόλις ο καταναλωτής
αντιληφθεί ότι τα ντιζελοκίνητα
είναι φιλικά προς το περιβάλλον
δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να
μην τα αγοράσουν».
Η Volkswagen έχει βάλει στην

άκρη 30 δισ. δολάρια για να καλύψει
πρόστιμα, νομικές δαπάνες και επιδιορθώσεις αυτοκινήτων που
συνδέονται με το μεγάλο σκάνδαλο
παραποίησης των εκπομπών ρύπων
στους επίσημους ελέγχους. Εχει
ήδη επιβληθεί πρόστιμο άνω των
20 δισ. δολαρίων στη Volkswagen
από τις αμερικανικές αρχές, επειδή
ενσωμάτωνε στα ντιζελοκίνητα
αυτοκίνητα ένα παράνομο λογισμικό που εμφάνιζε λιγότερες εκπομπές ρύπων όταν περνούσαν
από έλεγχο. Αφού έγινε γνωστό
αυτό το σκάνδαλο από την αμερι-

κανική Αρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΕΡΑ), η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού της Γερμανίας ξεκίνησαν έρευνες πέρυσι το καλοκαίρι για να
εξακριβώσουν αν οι Volkswagen,
BMW και Daimler είχαν δημιουργήσει καρτέλ από τη δεκαετία του
1990. Μεταξύ άλλων φαίνεται ότι
αυτό το καρτέλ είχε ασχοληθεί με
συστήματα διαχείρισης ρύπων,
σύμφωνα με στοιχεία του Der
Spiegel. Μετά το ξέσπασμα του
Ντίζελγκεϊτ άνοιξε ο ασκός του Αιόλου. Η Γερμανία εξετάζει σήμερα

να απαγορεύσει την κυκλοφορία
οχημάτων με κινητήρα ντίζελ. Η
Γαλλία, η Κίνα, η Βρετανία και
άλλες χώρες σχεδιάζουν να καταργήσουν σταδιακά τους κινητήρες
εσωτερικής καύσης. Αλλά και οι
καταναλωτές γυρίζουν την πλάτη
τους στα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα.
Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι τα
αυτοκίνητα με κινητήρα ντίζελ αντιπροσωπεύουν περίπου το 30%
όλων των πωλήσεων αυτοκινήτων
στη Γερμανία από το 50% πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο Ντίζελγκεϊτ.
Δεν είναι τυχαίο ότι η Toyota εγκαταλείπει την παραγωγή των
ντιζελοκίνητων οχημάτων σε όλη
την Ευρώπη – στη συνείδηση των
καταναλωτών έχουν απαξιωθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρώπη
είναι η μεγαλύτερη αγορά ντιζελοκίνητων οχημάτων σε όλο τον
κόσμο.
Σήμερα είναι αρκετές οι αυτοκινητοβιομηχανίες που στρέφονται
στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Η
Tesla, η Volvo αλλά και η
Volkswagen ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν μεγάλη αύξηση της παραγωγής σε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα έως το 2020-25. Αναλυτές της
αγοράς προεξοφλούν μεγάλες αλλαγές στην παγκόσμια αγορά των
επιβατικών αυτοκινήτων. Η Κίνα
και η Ευρώπη πριμοδοτούν πλέον
τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων. «Εως το 2020 θα διατίθενται
στους καταναλωτές πάνω από 120
διαφορετικά ηλεκτροκίνητα μοντέλα», δήλωσε ο Μάικλ Λίμπρεχτ
της Bloomberg New Energy
Finance.

Λιγότερους φόρους πληρώνουν σήμερα οι
πολυεθνικές εταιρείες σε σχέση με την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2008, παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων να καταπολεμήσουν τη φοροαποφυγή, καταλήγει έρευνα
των Financial Times. Παρότι η φορολόγηση
των φυσικών προσώπων αυξήθηκε κατά
6% την τελευταία δεκαετία, τα αντίστοιχα
βάρη των νομικών προσώπων, δηλαδή των
επιχειρήσεων, μειώθηκαν κατά 5%, σύμφωνα με στοιχεία της KPMG, που χρησιμοποίησε η βρετανική εφημερίδα στην έρευνά της. Προκύπτει, ως εκ τούτου, πως
τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα καταφέρει
να καταπολεμήσουν τη φοροαποφυγή, παρά
τις προσπάθειες που έχουν γίνει στο πλαίσιο
του ΟΟΣΑ και του G20, των 20 ισχυρότερων
οικονομικά κρατών στον ανεπτυγμένο και
αναπτυσσόμενο κόσμο. Αντίθετα, οι φορολογικές επιβαρύνσεις των ιδιωτών αυξάνονταν σταθερά την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
Από το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής
κρίσης, ο μέσος όρος των φορολογικών
συντελεστών που ισχύουν για τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και τεχνολογικούς
ομίλους, συμπεριλαμβανομένων των Apple,
Alphabet (Google), Microsoft και Amazon,
έχει υποχωρήσει περίπου κατά 13%. Η έρευνα της βρετανικής εφημερίδας στηρίχθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα των
10 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών
του κόσμου σε εννέα κλάδους.
Ελήφθησαν, επίσης, υπ’ όψιν οι φορολογικοί συντελεστές που βαρύνουν 10 πολυεθνικές οι οποίες διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος της ρευστότητάς τους σε εξωχώρια φορολογικά κέντρα. Ακόμα πιο

μεγάλη είναι η φορολογική ελάφρυνση
των εταιρειών σε βάθος δεκαοκτώ ετών.
Από το 2000 έχει μειωθεί η φορολόγηση
των επιχειρήσεων κατά το ένα τρίτο, υποχωρώντας από το 34% στο 24%. «Είναι
ευρέως γνωστό ότι έχουν γίνει διάφορες
προσπάθειες από κυβερνήσεις, αλλά στην
πράξη τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά.
Επικρατεί φορολογικός ανταγωνισμός
μεταξύ κρατών που υποκινείται από τη
μείωση της φορολογίας και τις φοροαπαλλαγές που δίνονται στα πνευματικά δικαι<
<
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<
<
<

Επικρατεί φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών, που
υποκινείται από τις φοροαπαλλαγές που δίνονται στα πνευματικά δικαιώματα.
ώματα», σχολιάζει ο Μιχίρ Ντεσέ, καθηγητής χρηματοοικονομικών και νομικής
στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.
Εκτός των φορολογικών παραδείσων
υπάρχουν, επίσης, κανόνες σε διάφορες
χώρες που επιτρέπουν στις εταιρείες να
καθυστερούν την καταβολή φόρων, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά τα
ποσά που καταβάλλονται σε ένα οικονομικό έτος. Είναι η γνωστή ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Προ τριετίας,
η Κομισιόν είχε καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι ο αναβαλλόμενος φόρος για τις τράπεζες, όχι μόνον στην Ελλάδα, την Ιταλία,
την Ισπανία και την Πορτογαλία, δεν επιφέρει αθέμιτο όφελος.

Συμφωνία αξίας 43 δισ. ευρώ
μεταξύ EON και RWE
για την παραγωγό ΑΠΕ Innogy
H γερμανική EON θα αποκτήσει την εταιρεία
ανανεώσιμων πηγών Innogy, την οποία
ελέγχει κατά 77% η RWE. H συμφωνία ανέρχεται σε 43 δισ. ευρώ και θεωρείται
αρκετά περίπλοκη. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα δοθούν τις επόμενες ημέρες. Με
τις τελευταίες εξελίξεις, η Innogy αναδεικνύεται σε ισχυρό πόλο στο πεδίο των
ΑΠΕ της Γερμανίας και απομακρύνονται
οι ξένοι μνηστήρες της. Παράλληλα, η
συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην
υλοποίηση της πολιτικής της καγκελαρίου
Αγκελα Μέρκελ για διακοπή της λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών
με ρυπογόνο γαιάνθρακα και πυρηνική
ενέργεια. Αφορμή για τη στροφή στην ενεργειακή πολιτική δόθηκε πριν από επτά
χρόνια, με τον σεισμό στη Φουκουσίμα
και το επακόλουθο πυρηνικό ατύχημα.
`Συνεπεία αυτής της αλλαγής, τα τελευταία
χρόνια, οι EON και RWE, στο παρελθόν
από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες κοινής
ωφελείας στην Ευρώπη, έχουν επωμιστεί
σοβαρές ζημίες, έχουν δει να συρρικνώνεται
η χρηματιστηριακή τους αξία και αναγκάζονται να διασπαστούν. Από μία τέτοια
κίνηση προέκυψε και η Innogy. Συγκεκρι-
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Αποτελεί ένα βήμα στην
υλοποίηση της πολιτικής
Μέρκελ για διακοπή
λειτουργίας των σταθμών
με ρυπογόνο γαιάνθρακα.
μένα, το 2016 αποσπάστηκε από τη RWE,
η οποία εξακολουθεί να διατηρεί το 77%
σε αυτήν. Η ΕΟΝ τώρα θα δώσει 5,2 δισ.
ευρώ στους μετόχους με το μειοψηφικό
πακέτο μετοχών της Innogy, ενώ στη μεγαλομέτοχο RWE θα προσφέρει μερίδιο
στον νέο όμιλο EON-Innogy, προκειμένου
οι δύο εταιρείες να ολοκληρώσουν το
σχέδιο ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων. Ετσι, η ΕΟΝ θα εστιάσει στα δίκτυα
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στους
πελάτες λιανικής. Η RWE θα ενισχυθεί
ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας στην κατοχή της και τις δραστηριότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
της ΕΟΝ και της Innogy. Η τριμερής συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από εθνικές
και ευρωπαϊκές αρχές.
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Κράτηση Σαρκοζί
για «λυβική»
χρηματοδότηση
σελίδα Mediapart δημοσίευσε δηλώσεις του πρώην επικεφαλής των
λιβυκών μυστικών υπηρεσιών Μούσα
Κούσα, ο οποίος αποκάλυπτε ότι ο
στενός συνεργάτης του Σαρκοζί και
μετέπειτα γενικός γραμματέας της
προεδρίας Κλοντ Γκεάν είχε λάβει
τρεις βαλίτσες που περιείχαν 5 εκατ.
ευρώ για τη χρηματοδότηση της
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Λίγους μήνες μετά
την ορκωμοσία του
το 2007, ο Γάλλος πρώην
πρόεδρος είχε δεξιωθεί
τον Μουαμάρ Καντάφι.
προεκλογικής εκστρατείας Σαρκοζί
μεταξύ Νοεμβρίου 2006 και Ιανουαρίου 2007.
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
κρατείται στα αρχηγεία της υπηρεσίας OCLCIFF (Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς) στη Ναντέρ,
έξω από το Παρίσι. Στα κεντρικά της
OCLCIFF προσήλθε χθες και ο πρώην
υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας
Μπρις Ορτεφέ, ο οποίος κατέθεσε
οικειοθελώς, χωρίς να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση.

Ο άτυπος «ταμίας»
Στην υπόθεση εμπλέκεται ως μεσάζων και ο πρώην άτυπος «ταμίας»
του καθεστώτος Καντάφι και δια-

Σαρκοζί και Καντάφι, κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης του Λίβυου ηγέτη σε
δυτική χώρα μετά τη δεκαετία του ’80, τον Δεκέμβριο του 2007.
χειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου για
την επένδυση λιβυκών ενεργειακών
κερδών Μπασίρ Σαλέχ, ο οποίος διέφυγε στη Νότια Αφρική. Στα τέλη
Φεβρουαρίου, ο Σαλέχ τραυματίσθηκε βαριά κατά τη διάρκεια απόπειρας

ληστείας στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ. Η γαλλική δικαιοσύνη έχει ζητήσει τη σύλληψη του
Σαλέχ από την κυβέρνηση της Πραιτώριας.
REUTERS

Στο μικροσκόπιο η Cambridge Analytica
Αποκαλύψεις για παγίδευση πολιτικών, επηρεασμό εκλογικών αναμετρήσεων
ΛΟΝΔΙΝΟ. Την ώρα που οι βρετανικές
αρχές ζητούσαν από τη Δικαιοσύνη
ένταλμα έρευνας των γραφείων της
εταιρείας Cambridge Analytica, ραγδαία υποχώρηση της τάξεως του 7%
τη Δευτέρα, σημείωνε η τιμή της μετοχής του Facebook, με την εταιρεία
του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να χάνει
περισσότερα από 40 δισ. δολάρια από
την αξία της. Σύμφωνα με αποκαλύψεις
πρώην υπαλλήλου της Cambridge
Analytica, η εταιρεία συγκέντρωσε για
λογαριασμό της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Τραμπ, παρανόμως
στοιχεία 50 εκατομμυρίων χρηστών
του Facebook, τα οποία αξιοποίησε για
να επηρεάσει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.
Σε χθεσινές της δηλώσεις στο BBC,
η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής
ICO, Ελίζαμπεθ Ντέναμ, αποκάλυψε
ότι έχει ζητήσει την έκδοση εντάλματος έρευνας των αρχηγείων της
Cambridge Analytica. «Ερευνούμε
εάν το Facebook διασφάλισε –ή όχι–
προσωπικά δεδομένα και εάν ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την ασφαλή
τους αποθήκευση, αφού διαπίστωσαν

Κιβώτια με αρχεία μεταφέρουν υπάλληλοι της ανεξάρτητης αρχής ICO από
τα αρχηγεία της Cambridge Analytica.

τη διαρροή», είπε η κ. Ντέναμ.
Η αποκάλυψη της παράνομης αξιοποίησης των δεδομένων αυτών οδήγησε χθες μέλη της βρετανικής Βουλής
των Κοινοτήτων να καλέσουν τον
Μαρκ Ζούκερμπεργκ για κατάθεση
ενώπιον του οργάνου, κατηγορώντας
τον δημιουργό του Facebook ότι παραπλάνησε τη Βουλή. Εξηγήσεις ζήτησαν ήδη από τον Ζούκερμπεργκ Αμερικανοί και Ευρωπαίοι νομοθέτες,
απαιτώντας συγκεκριμένα στοιχεία
για τον τρόπο, με τον οποίο η
Cambridge Analytica, ιδιοκτησίας
τότε του πρώην στενού συμβούλου
του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, απέκτησε
πρόσβαση στα δεδομένα αυτά το 2014.
«Θα θέλαμε να έχουμε την απάντησή
σας μέχρι τη Δευτέρα 26 Μαρτίου»,
ανέφερε σε χθεσινή του επιστολή
προς τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ ο επικεφαλής της διακομματικής επιτροπής
για τα ΜΜΕ της βρετανικής Βουλής,
Ντέμιαν Κόλινς.
Δημοσιογράφοι του κυριακάτικου
δελτίου ειδήσεων του βρετανικού
Channel 4 κατέγραψαν κρυφά στελέχη
της Cambridge Analytica να επαίρο-

νται για την ικανότητά τους να παγιδεύουν πολιτικούς, προσφέροντάς
τους τις υπηρεσίες ιερόδουλων, μεταξύ
άλλων, για να επηρεάσουν έτσι το αποτέλεσμα εκλογικών αναμετρήσεων.
Σε χθεσινές του δηλώσεις εκπρόσωπος
της Cambridge Analytica δεσμεύθηκε
ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως
με την έρευνα.
Από τη μεριά του, το Facebook ανακοίνωσε χθες ότι προσέλαβε ειδικούς ορκωτούς λογιστές της εταιρείας
Stroz Friedberg, οι οποίοι θα ερευνήσουν εάν η Cambridge Analytica
διατήρησε στα αρχεία της τα επίμαχα
υποκλαπέντα δεδομένα.
Οι αποκαλύψεις εις βάρος της
Cambridge Analytica αποτελούν νέα
σημαντική απειλή κατά του Facebook,
το οποίο βάλλεται ήδη για τη διασπορά
ψευδών ειδήσεων από ρωσικές πηγές
με στόχο Αμερικανούς ψηφοφόρους
το 2016. Τον περασμένο μήνα, το
Facebook κατέγραψε για πρώτη φορά
στην ιστορία του υποχώρηση των ημερήσιων χρηστών του σε ΗΠΑ και
Καναδά.
REUTERS

Ενισχύονται οι δεσμοί Ριάντ - Ουάσιγκτον
Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
στον Λευκό Οίκο επρόκειτο να έχει
χθες το βράδυ ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε
μια νέα εκδήλωση της ισχυρής συμμαχικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, που μοιράζονται κοινές ανησυχίες για την ενίσχυση της ιρανικής
επιρροής στη Μέση Ανατολή.
Ο 33χρονος διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου ξεκίνησε τη Δευτέρα
επίσκεψη τριών εβδομάδων στις ΗΠΑ,
κατά τη διάρκεια των οποίων θα επισκεφθεί επτά πόλεις. Τη θεαματική
βελτίωση των διμερών σχέσεων, που
πέρασαν περίοδο ψυχρότητας επί
προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, είχε πι-
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Ο Σαουδάραβας
πρίγκιπας διάδοχος
Μπιν Σαλμάν
επισκέπτεται τις ΗΠΑ
για τρεις εβδομάδες.
στοποιήσει η επίσκεψη του Ντόναλντ
Τραμπ στο Ριάντ, τον περασμένο
Μάιο, το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εγκατάστασή του
στον Λευκό Οίκο.
Κατά την περιοδεία του, ο πρίγκιπας
Μοχάμεντ αναμένεται να επιδιώξει
μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες,
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Εσωτερική διαμάχη
στο Facebook
σε φόντο αλλαγών

Φέρεται ότι εισέπραξε 5 εκατ. ευρώ
πριν από τις εκλογές του 2007
ΠΑΡΙΣΙ. Σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, που μπορεί να διαρκέσει έως
και 48 ώρες, έθεσε χθες η αστυνομία
της Ναντέρ, έξω από το Παρίσι, τον
πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά
Σαρκοζί, στο πλαίσιο έρευνας παράνομων χρηματοδοτήσεων της προεκλογικής εκστρατείας το 2006 από
το καθεστώς του δολοφονηθέντος ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.
Η γαλλική δικαιοσύνη έχει ήδη εγκαινιάσει έρευνα το 2013 για την υπόθεση χρηματοδότησης από τη Λιβύη, μετά τις αποκαλύψεις του επιχειρηματία και μεσάζοντα Ζιάντ Τακεντίν, ο οποίος υποστηρίζει ότι παρέδωσε 5 εκατ. ευρώ το 2006 σε μετρητά στον οικονομικό υπεύθυνο
της προεκλογικής εκστρατείας του
Σαρκοζί, Ερίκ Βερθ. Τους ισχυρισμούς
αυτούς έχει απορρίψει ο πρώην πρόεδρος, χαρακτηρίζοντάς τους «κατασκευασμένους» και «ανυπόστατους».
Λίγους μήνες μετά την ορκωμοσία
του στην προεδρία το 2007, ο Σαρκοζί
είχε δεξιωθεί τον Μουαμάρ Καντάφι,
ο οποίος υφίστατο διπλωματικό αποκλεισμό από τους ηγέτες της Δύσης. Παρά τις φιλικές σχέσεις που
ανέπτυξε ο Σαρκοζί με τον Καντάφι,
ο Γάλλος πρόεδρος υπήρξε ένας από
τους πλέον επίμονους υποστηρικτές
της στρατιωτικής επιχείρησης του
ΝΑΤΟ το 2011, που οδήγησε στην
ανατροπή και τη δολοφονία του ιστορικού ηγέτη της Λιβύης.
Το 2012, η ειδησεογραφική ιστο-
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μεταξύ άλλων με επιχειρήσεις νέας
τεχνολογίας, στη Σίλικον Βάλεϊ, και
με ενεργειακά μεγαθήρια, στο Τέξας.
Πλην του Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντήσει τον διοικητή της CIA Μάικ Πομπέο, που αναμένεται να αντικαταστήσει σύντομα τον Ρεξ Τίλερσον στο
υπουργείο Εξωτερικών, τον σύμβουλο
Εθνικής Ασφαλείας Χέρμπερτ Μακμάστερ και τον γαμπρό του Αμερικανού
προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου για το
Μεσανατολικό. Ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post αναφέρει ότι
οι «δύο τριαντάρηδες πρίγκιπες» Κούσνερ και Μοχάμεντ έχουν οικοδομήσει
πολύ στενή σχέση συνεργασίας τον

τελευταίο χρόνο, αρχής γενομένης
από την πρώτη επίσκεψη του Σαουδάραβα αξιωματούχου στην Ουάσιγκτον μετά την ορκωμοσία Τραμπ. Ο
Κούσνερ φέρεται να είναι ο άνθρωπος
που έπεισε τον πρόεδρο να επιλέξει
το Ριάντ για το πρώτο του επίσημο
ταξίδι στο εξωτερικό, παρά τις αντιρρήσεις που εξέφραζαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον και Αμυνας
Τζιμ Μάτις. Ωστόσο, η ανυπαρξία προόδου τόσο στο Παλαιστινιακό όσο και
στο ζήτημα Ιράν τον χρόνο που πέρασε
έχει ενισχύσει, στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης, όσους επικρίνουν τις πρωτοβουλίες Κούσνερ.
WASHINGTON POST, GUARDIAN

Καθώς το Facebook προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του όσον
αφορά στη διασπορά ψευδών ειδήσεων, η ενδοσκόπηση για το πώς πρέπει να χειριστεί την προαναφερθείσα
απειλή και τη δημόσια κατακραυγή
έχει ως αποτέλεσμα την αποχώρηση
ενός ανώτατου στελέχους. Η αναμενόμενη έξοδος του Αλεξ Στάμος, του
ανώτατου αξιωματούχου πληροφοριών
του Facebook, αντικατοπτρίζει τις εντάσεις που μαίνονται στην κορυφή
του κοινωνικού δικτύου. Μεγάλο μέρος
της εσωτερικής διαμάχης βασίζεται
στο κατά πόσον το Facebook θα πρέπει
να αποκαλύψει πώς τα κράτη χρησιμοποίησαν με δόλιο τρόπο την πλατφόρμα. Επιπλέον, πυρετώδεις είναι οι
ζυμώσεις για τις οργανωτικές αλλαγές
που θα πρέπει να γίνουν ενόψει των
ενδιάμεσων εκλογών του 2018 στις
ΗΠΑ.
Ο Στάμος, ο οποίος σχεδιάζει να εγκαταλείψει το Facebook τον Αύγουστο,
υποστήριξε ότι είναι προτιμότερο να
υπάρξουν μεγαλύτερες αποκαλύψεις
σχετικά με τη ρωσική εμπλοκή στην
πλατφόρμα καθώς και μια προσπάθεια
ανασυγκρότησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα
τα προβλήματα. Συνάντησε όμως αντίσταση από τους συναδέλφους του,
όπως δηλώνουν τωρινοί και πρώην
εργαζόμενοι στο μέσο.
Ο κ. Στάμος δήλωσε ότι θα εγκαταλείψει το Facebook αλλά επείσθη να
μείνει έως τον Αύγουστο, προκειμένου
να επιθεωρήσει τη μεταβίβαση των
αρμοδιοτήτων του. Παράλληλα, η περίοδος αυτή παραμονής του κρίθηκε
απαραίτητη επειδή τα στελέχη θεωρούσαν ότι ενδεχόμενη άμεση αναχώρησή του θα είχε αρνητικές συνέ-

πειες. Η ομάδα του, που κάποτε είχε
120 άτομα, σήμερα έχει τρία. Ο Στάμος
θα είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος που θα φύγει από το Facebook
από τη στιγμή που προέκυψε το θέμα
της παραπληροφόρησης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι ηγετικές μορφές
στο Facebook, μεταξύ των οποίων ο
Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Σέριλ Σάντμπεργκ, επικεφαλής του λειτουργικού
της εταιρείας, προσπαθούν να χειριστούν τη σωρεία προβλημάτων που
έχουν ανακύψει από την παρέμβαση
των Ρώσων στην πλατφόρμα, την αύξηση των πλαστών νέων χρηστών και
την αποκάλυψη πως περισσότερα από
50 εκατομμύρια προφίλ συγκεντρώθηκαν από την Cambridge Analytica.
Αρκετά στελέχη εκτιμούν ότι η εταιρεία
καλά θα κάνει να μην αποκαλύψει άλλα
στοιχεία για τη ρωσική ανάμειξη και
φέρνουν ως παράδειγμα το Twitter,
το οποίο έχει τηρήσει σιγήν ιχθύος
στο ζήτημα, με αποτέλεσμα να γλιτώσει
τις επικρίσεις. Μία από τις βασικές
αιτίες έντασης είναι η σύγκρουση ανάμεσα στο νομικό τμήμα και σε αυτό
της ασφάλειας, καθώς το δεύτερο ζητάει
μεγαλύτερη διαφάνεια για τον ρόλο
των κρατών που χειραγώγησαν το μέσο, ενώ το πρώτο προκρίνει τις επιταγές
του μάρκετινγκ και της διατήρησης
της θέσης του Facebook στην αγορά.
Οπως ανέφερε ο Στάμος σε ανακoίνωσή του τη Δευτέρα, «αυτά είναι
πραγματικά σοβαρά ζητήματα και
είχα κάποιες διαφωνίες, μεταξύ των
οποίων με άλλα στελέχη». Στο Twitter
διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να «εργάζεται για το Facebook» και αναγνώρισε ότι ο ρόλος του έχει αλλάξει χωρίς
να αναφέρεται στα μελλοντικά του
σχέδια.

Εναρξη κατασκευής πυρηνικού
σταθμού χωρίς... κοινοπραξία
Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν
ανακοίνωσε χθες ότι οι εργασίες κατασκευής του πυρηνικού σταθμού
Ακούγιου στα τουρκικά παράλια θα
ξεκινήσουν εντός του έτους, παρουσία
του Ρώσου προέδρου Πούτιν. Ο Ερντογάν δεν διευκρίνισε αν βρέθηκε
αντικαταστάτης για την κοινοπραξία
τριών τουρκικών εταιρειών, η οποία
πριν από μερικές εβδομάδες αποσύρθηκε από την κατασκευή του έργου.
Το έργο, που χρηματοδοτείται κατά
51% από τη ρωσική Rosatom, αποτελεί σημαντική πτυχή της στρατηγικής συνεργασίας Ρωσίας-Τουρκίας.
Η δραματική πτώση των τιμών των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
η πιθανή σεισμικότητα της περιοχής
της Μερσίνας δεν έχουν επηρεάσει
την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης, καθώς στους αντιδραστήρες
του Ακούγιου οικοδομεί την εξωτερική
πολιτική της.
Μετά την απόσυρση της κοινοπραξίας τριών τουρκικών κατασκευαστικών, τον ρόλο εταίρου της Rosatom

ενδέχεται να αναλάβει η κρατική τουρκική εταιρεία ηλεκτροδότησης EUAS,
η οποία αναζητεί χρηματοδότηση 10
δισ. δολαρίων. Σε πρώτη φάση, θα κατασκευαστούν δύο αντιδραστήρες δυναμικότητας 2.400 μεγαβάτ, ενώ εν
συνεχεία θα κατασκευαστούν άλλοι
δύο ίδιοι.
Εν τω μεταξύ, εξελίξεις σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην υπόθεση του προτεστάντη ιερέα Αντριου
Μπράνσον. Ο Μπράνσον, που ζούσε
20 χρόνια στη Σμύρνη, συνελήφθη
ως ύποπτος για σχέσεις με την οργάνωση του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης
ανέφεραν ότι η εισαγγελία της πόλης
τού απήγγειλε κατηγορίες για τρομοκρατία, που επισύρουν ποινή φυλάκισης 35 ετών. Η ιστοσελίδα AlMonitor εκτιμά ότι η Τουρκία κρατά
τον Αμερικανό ιερέα ως διαπραγματευτικό χαρτί, με στόχο να τον ανταλλάξει με τον Γκιουλέν, ο οποίος ζει
στις ΗΠΑ.
REUTERS

Επίθεση ενόπλου στο Μέριλαντ
Ενας νεκρός και δύο τραυματίες είναι
ο απολογισμός από τη νέα επίθεση
σε λύκειο του Μέριλαντ στις ΗΠΑ.
Ενας μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά δύο συμμαθητές του
προτού τον πυροβολήσει και τον σκοτώσει ένας φρουρός ασφαλείας του
σχολικού συγκροτήματος, όπως έγινε
γνωστό από την αστυνομία της πολιτείας. Ο δράστης πυροβόλησε έναν
μαθητή και μία μαθήτρια στο λύκειο
Γκρέιτ Μιλς στην κομητεία Σεντ Μέρι.
Στη συνέχεια, ένας φρουρός ασφαλείας άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον
θανάσιμο τραυματισμό του ενόπλου,
όπως περιέγραψε ο σερίφης της κομητείας, Τίμοθι Κάμερον, στο MSNBC.
Οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Τα κίνητρα του
δράστη δεν έχουν διευκρινιστεί, συμπλήρωσε ο Κάμερον, προσθέτοντας:
«Δεν γνωρίζουμε τη σχέση τους, δεν
γνωρίζουμε τα κίνητρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από δημοσίευμα της εφημερίδας Baltimore
Sun, το περιστατικό συνέβη γύρω
στις 8 το πρωί. Ο Τέρενς Ράμες, 18 ετών, λέει ότι άκουσε έναν πυροβολισμό και είδε ένα κορίτσι να πέφτει
καθώς ο ίδιος αναζήτησε μια έξοδο.
«Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ασφαλής. Θέλω απλώς να μάθω ποιος το
έκανε και ποιος τραυματίστηκε», δήλωσε ο νεαρός.
Τον περασμένο μήνα, ο σερίφης
της κομητείας Σεντ Μέρι ανακοίνωσε
ότι συνέλαβε δύο εφήβους για «απειλές για ανθρωποκτονίες» κι έναν
39χρονο άνδρα για παρόμοιες κατηγορίες, αφού οι έφηβοι απείλησαν
για πιθανό αιματοκύλισμα στο γειτονικό σχολείο του Λέοναρντταουν.
Σύμφωνα με την αστυνομία, που
πραγματοποίησε έρευνα, βρέθηκε
μεγάλος αριθμός ημιαυτόματων όπλων, περιστρόφων και άλλων ειδών
οπλισμού.
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Μόσχα προειδοποιεί ΠΓΔΜ

Αναφορές ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα επηρεάσει αρνητικά τις διμερείς σχέσεις
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Στα Σκόπια αύριο και μεθαύριο και στη
Βιέννη στις 29 και τις 30 Μαρτίου θα
κριθεί, σε σημαντικό βαθμό, η ουσιαστική πρόοδος την οποία έχουν πραγματοποιήσει Ελλάδα και ΠΓΔΜ στις
μεταξύ τους διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, οι διεθνείς πιέσεις σχετικά
με την πορεία της ΠΓΔΜ εξακολουθούν
να ανανεώνονται, αυτή τη φορά από
τη Μόσχα, η οποία υπενθύμισε προς
την πολιτική ηγεσία των Σκοπίων ότι
η ευρωατλαντική προοπτική δεν βρίσκει
τη Ρωσία σύμφωνη. Αύριο, ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς μεταβαίνει
στα Σκόπια, όπου θα έχει επαφές με
την πολιτική ηγεσία της χώρας.
Εκτός από τον συμβολισμό, ότι δηλαδή για πρώτη φορά μετά σχεδόν
12 χρόνια θα πραγματοποιηθεί απευθείας πτήση από την Αθήνα στα Σκόπια, οι επαφές που θα έχει ο κ. Κοτζιάς
θα γίνουν επί του προσχεδίου θέσεων
που έχει αποστείλει στη γειτονική
χώρα προ ολίγων ημερών ο Ελληνας
υπουργός Εξωτερικών. Σε γενικές
γραμμές, έχει γίνει γνωστό ότι αυτό
περιλαμβάνει επτά σημεία, εκ των οποίων συμφωνία υπάρχει σε τρία από
αυτά και, συγκεκριμένα, στο όνομα
(μάλλον «Γκόρνα Μακεντόνια»), τα
ακρωνύμια, καθώς και τις αλυτρωτικές
αναφορές. Ιδιαίτερα στο ζήτημα των
αλυτρωτισμών (στους οποίους η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ περιλαμβάνει και
τις κινήσεις που έχουν ήδη γίνει για
τη μετονομασία αεροδρομίου και κεντρικής εθνικής οδού) ο Ζόραν Ζάεφ
έχει μάλλον εύκολο έργο, καθώς οι
περισσότερες από αυτές τις δημόσιες
αναφορές –κυρίως κτίρια και ονομασίες– αποτελούσαν και μέρος της προεκλογικής εκστρατείας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της γείτονος. Ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφ είπε χθες ότι έχει στα
χέρια του τις προτάσεις της Ελλάδας
και ήδη απέστειλε στην Αθήνα τις απαντήσεις που περιέχουν τις θέσεις
των Σκοπίων.
Ο κ. Ζάεφ, πάντως, εκτός από τις
επικρίσεις της αντιπολίτευσης, αντιμετωπίζει πλέον και εκείνες της Ρωσίας. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών
ανακοίνωσε χθες ότι ο βοηθός υπουργός Αλεξάντερ Γκρούσκο συναντήθηκε
με τον πρέσβη της ΠΓΔΜ στη Μόσχα
Γκότσε Καραγιάνοφ, στον οποίο και
επισημάνθηκε ότι «τα σχέδια προσέλκυσης της Δημοκρατίας της “Μακεδονίας” στο ΝΑΤΟ μπορεί να έχουν

Να συναντήσει τα παιδιά του στη Σουηδία ήθελε ο κουρδικής καταγωγής
Τούρκος που συνελήφθη τη νύχτα της
Δευτέρας στις Καστανιές Εβρου. Αυτό
τουλάχιστον δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ο 41χρονος, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών
για παράνομη είσοδο στη χώρα. Παραμένει κρατούμενος και ήδη από χθες
ξεκίνησαν οι διαδικασίες διοικητικής
απέλασής του.
Το περιστατικό, που αρχικά τουλάχιστον προκάλεσε συναγερμό στις
διωκτικές και διπλωματικές αρχές της
χώρας, εκτυλίχθηκε στις 11 το βράδυ
της Δευτέρας στον μεθοριακό σταθμό
Καστανιών. Ο 41χρονος διέσχισε τρέχοντας το τουρκικό φυλάκιο και μπαίνοντας σε ελληνικό έδαφος συνελήφθη
από αστυνομικούς στο τελωνείο της
περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες,
μαζί του, στην τουρκική μεθόριο, βρίσκονταν ακόμα τρία άτομα, τα οποία
ωστόσο δεν κατάφεραν να διασχίσουν
τα σύνορα. Αλλωστε Τούρκοι στρατιωτικοί που αντελήφθησαν τις κινήσεις τους πυροβόλησαν στον αέρα
για εκφοβισμό.

Υπό την επήρεια αλκοόλ

Οι επαφές του Ελληνα υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά στα Σκόπια θα γίνουν επί του προσχεδίου θέσεων που ο ίδιος απέστειλε στη γειτονική χώρα προ ολίγων ημερών.
<
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Μια κρίσιμη εβδομάδα
για το ονοματολογικό
αρχίζει αύριο με
την επίσκεψη του
κ. Ν. Κοτζιά στα Σκόπια.
αρνητικές επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις». Η παρέμβαση της Μόσχας ανάγκασε τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ
να προχωρήσει σε μια δήλωση, προκειμένου να καθησυχάσει τη Ρωσία
για τους στόχους της κυβέρνησής
του. «Η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ δεν ση-

μαίνει ότι είμαστε αντίθετοι στην
προώθηση της συνεργασίας με τη
Ρωσική Ομοσπονδία», είπε ο κ. Ζάεφ,
επισημαίνοντας ότι συνιστά «στρατηγικό στόχο» της χώρας του να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις με τη
Ρωσία, «πρωταρχικά στην οικονομία,
τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και
άλλους τομείς». Και προσέθεσε ότι η
ΠΓΔΜ έχει δεσμευθεί προς το ΝΑΤΟ
ήδη προ 25 ετών, ενώ ανέφερε ότι η
«συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από
75% των πολιτών της χώρας, συντάσσεται με την ένταξη στο ΝΑΤΟ». Που,
όπως είπε, «είναι πολύ σημαντική για
τη σταθερότητα και την ασφάλεια
της “Μακεδονίας”, αλλά επίσης και
για ολόκληρη την περιοχή».

Στην Αθήνα εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η επίλυση του ζητήματος
είναι επιβεβλημένη προκειμένου να
απελευθερωθεί διπλωματικό κεφάλαιο
από μια χρονίζουσα υπόθεση. Ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το ΥΠΕΞ υπάρχει σύμπνοια ως προς το
ότι το Σκοπιανό είναι ζήτημα κουλτούρας, Ιστορίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και όχι γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό, όπως οι διαφορές με
την Τουρκία. Το ζήτημα, βεβαίως, για
την κυβέρνηση είναι ότι τις συγκεκριμένες απόψεις δεν ασπάζεται ο υπουργός Εθνικής Aμυνας Πάνος Καμμένος, οι σχέσεις του οποίου με τον
πρωθυπουργό έχουν ήδη κλυδωνισθεί
αρκετά τους τελευταίους μήνες.

Ο Kυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στον εμίρη του Κατάρ το οικονομικό σχέδιό του
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Ο Κυρ. Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον εμίρη Σεΐχ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, στο Κατάρ.

<
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Ο πρόεδρος της Ν.Δ.
ζήτησε να υπάρξει
παρέμβαση για την
απελευθέρωση των δύο
Ελλήνων στρατιωτικών.
να προσφέρει σημαντικές επενδυτικές
ευκαιρίες σε διεθνή κεφάλαια σε μια
σειρά από κλάδους ήταν η πεμπτουσία
του σχεδίου που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης ενώπιον του εμίρη του Κατάρ, σε μια συνάντηση από την οποία
προκύπτει, σύμφωνα με πηγές της
Πειραιώς, το ισχυρό ενδιαφέρον του
Κατάρ να επενδύσει στην Ελλάδα. Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Ν.Δ.
αναφέρθηκε στις παραπάνω προϋποθέσεις για την προσέλκυση άμεσων
ξένων επενδύσεων, υπογραμμίζοντας
ότι η επόμενη κυβέρνηση της Ν.Δ.
«μπορεί να τις διασφαλίσει».
«Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην
Ελλάδα είναι δεδομένο. Ομως, υπάρχει
πάντα μεγάλη απόσταση μεταξύ της
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της
πραγματοποίησης σημαντικών επενδύσεων, που η χώρα μας τόσο πολύ

Προς απέλαση
ο συλληφθείς
Τούρκος στον Εβρο
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα
Την παρέμβαση του εμίρη του Κατάρ
για την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών που κρατούνται από τις τουρκικές αρχές ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά τη χθεσινή
του συνάντηση με τον Σεΐχ Ταμίμ Μπιν
Χαμάντ Αλ Θάνι εξέφρασε τον ευρύτερο
προβληματισμό του για την τουρκική
επιθετικότητα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κατά τη
συνάντηση, στην οποία συζητήθηκε
το ενδιαφέρον του Κατάρ για επενδύσεις στην Ελλάδα σε μια σειρά από τομείς, ο πρόεδρος της Ν.Δ. παρουσίασε
το δικό του σχέδιο, προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί ελκυστικός προορισμός για διεθνείς επενδυτές.
Σταθερό φορολογικό περιβάλλον,
ρυθμιστικό πλαίσιο μείωσης της γραφειοκρατίας που δεν θα λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους «τολμούν» να
επενδύσουν στη χώρα, εν γένει φιλικό
επενδυτικό περιβάλλον και κυρίως η
επισήμανση ότι, εξερχόμενη από την
οικονομική κρίση, η Ελλάδα μπορεί
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Αδ. Γεωργιάδης: Σκευωρία Πολάκη
Σκευωρία εις βάρος του κατήγγειλε χθες ο Αδωνις Γεωργιάδης σε έκτακτη συνέ-

ντευξη Τύπου για την υπόθεση των προσλήψεων στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο αντιπρόεδρος
της Ν.Δ. κατήγγειλε ότι ο κ. Πολάκης οργάνωσε, μέσω εταιρείας φύλαξης και αντί
8 εκατ. ευρώ, την αλλοίωση των εγγράφων του πρωτοκόλλου του ΚΕΕΛΠΝΟ, με
αποτέλεσμα να εξαφανιστούν στοιχεία και προκειμένου να τον ενοχοποιήσει ότι
–επί των ημερών του στο υπουργείο Υγείας– προχώρησε σε 23 «δήθεν παράνομες προσλήψεις ατόμων», όπως είπε. «Περίπτωση στη μεταπολιτευτική μας ιστορία που οργανωμένα μια κυβέρνηση προσπάθησε να αλλοιώσει τα δημόσια έγγραφα με στόχο την ενοχοποίηση των πολιτικών της αντιπάλων δεν έχει ξαναϋπάρξει», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «είναι ντροπή μια κυβέρνηση να μεταχειρίζεται μέσα που μεταχειρίζονται οργανωμένες συμμορίες για να
πλήξει τους πολιτικούς της αντιπάλους». Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ., ο οποίος επεσήμανε ότι τα στοιχεία έχουν προσκομιστεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
της ΕΛ.ΑΣ., κάλεσε μάλιστα την εισαγγελέα Διαφθοράς και την επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης να πράξουν το καθήκον τους, όπως είπε. Σχετικά με τη
Novartis, τόνισε ότι περιμένει από την Προανακριτική να κάνει το καθήκον της και
από την κυβέρνηση «να μην τα κουκουλώσει».

χρειάζεται, προκειμένου να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και να βγει
από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης»,
δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος
συναντήθηκε και με στελέχη της επενδυτικής αρχής του Κατάρ. Απ’ αυτήν προκύπτει το έντονο ενδιαφέρον
για επενδύσεις στην Ελλάδα σε τομείς

που εκτείνονται από την ανάπλαση
του Φαλήρου μέχρι τα τουριστικά ακίνητα, την ενέργεια και τον αγροτικό
τομέα. Αρμόδιες πηγές σημείωναν ότι
το κλίμα μεταξύ του κ. Μητσοτάκη
και του κ. Αλ Θάνι ήταν πολύ θετικό,
γεγονός που επέτρεψε στον πρόεδρο
της Ν.Δ. –λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις

καλές σχέσεις του εμίρη του Κατάρ
με τον Ταγίπ Ερντογάν– να ζητήσει
τη συνδρομή και μεσολάβησή του για
την υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. «Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον εμίρη τις εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής
περιοχής της Μεσογείου, να εκφράσω
τον έντονο προβληματισμό μου για
την τουρκική επιθετικότητα και να
ζητήσω και τη δική του μεσολάβηση,
τη δική του παρέμβαση, προκειμένου
να λυθεί το συντομότερο δυνατόν το
ζήτημα της σύλληψης των δύο Ελλήνων αξιωματικών από τους Τούρκους»,
σημείωσε σχετικά ο πρόεδρος της Ν.Δ.
«Nυν υπέρ πάντων η καρέκλα» είναι, την ίδια ώρα, η γραμμή της Πειραιώς για τις σχέσεις των δύο κυβερνητικών εταίρων: «Ο κ. Τσίπρας και
ο κ. Καμμένος είναι όμηροι ο ένας
του άλλου. Μαζί κυβερνούν, μαζί ευθύνονται για όλα και μαζί θα φύγουν»
ήταν η σχετική τοποθέτηση της Μαρίας Σπυράκη μετά την ολοκλήρωση
του χθεσινού ραντεβού των κ. Τσίπρα
και Καμμένου. Σχετικές αναφορές αναμένεται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης
σήμερα και κατά τη συνεδρίαση των
«γαλάζιων» τομεαρχών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο 41χρονος τη στιγμή του επεισοδίου βρισκόταν υπό την επήρεια
αλκοόλ και τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης έως ότου συνέλθει. Συνελήφθη χθες το πρωί για παράνομη είσοδο στη χώρα και απολογούμενος ενώπιον των αστυνομικών
της Διεύθυνσης Ορεστιάδας, που ανέλαβε την προανάκριση, υποστήριξε
ότι σκοπός του ήταν να διαφύγει από
την Τουρκία και να ταξιδέψει στη Σουηδία όπου φέρονται να ζουν τα δύο
παιδιά και η εν διαστάσει σύζυγός του.
Ακόμα, φέρεται να κατέθεσε ότι
εις βάρος του εκκρεμούσε στη χώρα
του δίκη με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε επίθεση κατά αστυνομικών, δίχως πάντως οι Ελληνες αξιω-

ματικοί να μπορούν να ελέγξουν τη
βασιμότητα του ισχυρισμού του.
Χθες το μεσημέρι οδηγήθηκε στον
εισαγγελέα, ο οποίος δεν απείχε της
ποινικής δίωξης, όπως συνήθως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις,
αλλά τον παρέπεμψε να δικαστεί στο
αυτόφωρο. Ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας ο συλληφθείς
(παρουσιάστηκε χωρίς να εκπροσωπείται από δικηγόρο) επανέλαβε τον
ίδιο ισχυρισμό, ότι δηλαδή διέφυγε
<
<
<
<
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Καταδικάστηκε
από το αυτόφωρο
σε τέσσερις μήνες
φυλάκιση και πρόστιμο
1.500 ευρώ για παράνομη
είσοδο στη χώρα.
από την Τουρκία με σκοπό να μεταβεί
στη Σουηδία όπου ζουν τα παιδιά και
η σύζυγός του. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων
μηνών με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ
για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ κινήθηκαν διαδικασίες απέλασής του. Μέχρι αργά
χθες δεν είχε καταθέσει αίτημα χορήγησης ασύλου, κάτι πάντως που
δεν αποκλείεται να συμβεί σήμερα.
Κορυφαίος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.,
που ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε ότι
για την υπόθεση δεν υπήρξε επικοινωνία μεταξύ επιχειρησιακών στελεχών των δύο αστυνομιών και πρόσθεσε
ότι το συμβάν δεν παρουσιάζει «ιδιαιτερότητες», όπως αντίστοιχα εκείνο
της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Ο 41χρονος άλλωστε, που φέρεται να κατάγεται από περιοχή της
ανατολικής Τουρκίας, δεν αποτελεί
στέλεχος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων αλλά φέρεται να εργάζεται
ως ψυκτικός.

Αποχώρηση
της αντιπολίτευσης
από Προανακριτική
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Εκρηκτικό είναι από χθες το προαναγγελθέν αδιέξοδο στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για την προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης
Novartis: Η επιμονή της δικομματικής
πλειοψηφίας στον εξαρχής σχεδιασμό
της για διερεύνηση όχι της ουσίας της
υπόθεσης, αλλά του εάν είναι ή όχι
αρμόδια η επιτροπή να ασχοληθεί με
αυτήν, προκάλεσε την αποχώρηση –
για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά
χρονικά– όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης με καταγγελίες για μεθοδεύσεις της συγκυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει καταγγελθεί
από την αντιπολίτευση, ο σχεδιασμός
αυτός περιλαμβάνει στο επόμενο στάδιο να δηλωθεί ότι η Βουλή είναι αναρμόδια, ώστε ο φάκελος να επιστραφεί στη Δικαιοσύνη και έτσι να παραμείνει η σκιά της «ενοχής» στα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Η χθεσινή εξέλιξη δεν συνεπάγεται,
πάντως, άμεση διακοπή των εργασιών, αφού τυπικώς η πλειοψηφία
(ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) των μελών παραμένει
και δηλώνει πως θα συνεχίσει καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά
πρόσωπα να προσέλθουν σε αυτήν,
προκειμένου να εκθέσουν τις δικές

τους απόψεις, όχι για τις κατηγορίες
που τα αφορούν, αλλά ακριβώς για
το ζήτημα περί αρμοδιότητας της επιτροπής. «Διαλεύκανση, φως και δικαιοσύνη υπάρχουν μόνο αν πάει
στη Δικαιοσύνη η υπόθεση. Δικαιοσύνη σημαίνει δίκη, Βουλή σημαίνει
εξάλειψη», ανέφερε ο εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παρασκευόπουλος σε δημοσιογράφους. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της επιτροπής Θ. Δρίτσας, σημειώνοντας ότι η διαδικασία συνεχίζεται με τον τρόπο που είχε ακολουθηθεί και στην περίπτωση Παπαντωνίου, είπε ότι τα πρώτα πρόσωπα που θα κληθούν κατά σειρά
την επόμενη εβδομάδα είναι οι Αντ.
Σαμαράς, Π. Πικραμμένος, Δ. Αβραμόπουλος, Ανδρ. Λοβέρδος και Ανδρ.
Λυκουρέντζος.
«Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι αυτό
ολοκληρώνει τον σχεδιασμό σκευωρίας από πλευράς κυβερνητικής πλειοψηφίας», τόνισε ο κ. Μ. Βορίδης
(Ν.Δ.). «Αρνούνται την ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης. Εμείς οι βουλευτές της Ν.Δ. αρνηθήκαμε την περαιτέρω συμμετοχή μας και δηλώσαμε
ότι θα επανέλθουμε εάν τυχόν η επιτροπή αποφασίσει να εξετάσει μάρτυρες και αποδεικτικά στοιχεία και
ουσία της υπόθεσης», πρόσθεσε.

Συνάντηση για τα σχολικά
βιβλία της Αλβανίας
Επί τάπητος έχουν θέσει στελέχη της
Ελλάδος και της Αλβανίας τα σχολικά
βιβλία της γειτονικής χώρας. Χθες,
η Μεικτή Επιτροπή Ελλάδας - Αλβανίας ξεκίνησε τη διήμερη συνάντησή
της στο ελληνικό υπουργείο Παιδείας,
μετά τη συνάντηση που είχε τον περασμένο Ιανουάριο στα Τίρανα. Ειδικότερα, η ελληνική πλευρά έχει
ζητήσει την απάλειψη προσβλητικών
αναφορών στα αλβανικά βιβλία, όπως
η θεματική ενότητα για «αλβανικές
περιοχές στην Ελλάδα», καθώς και
αναφορών και χαρτών στους οποίους
ελληνικές γεωγραφικές περιοχές εμφανίζονται ως «Τσαμουριά». Κατά
τη χθεσινή συνάντηση, όπως ανέφερε το υπουργείο, «οι συζητήσεις
έλαβαν χώρα σε πολύ θετικό κλίμα
και από τις δύο πλευρές». Μάλιστα,
ύστερα από αίτημα της ελληνικής
πλευράς για συνέχιση της συζήτησης
και ολοκλήρωσής της εντός συγκε-

κριμένου χρονοδιαγράμματος, η αλβανική πλευρά συμφώνησε η επόμενη συνάντηση της επιτροπής να
πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο.
Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος έφερε
το θέμα στη Βουλή στις αρχές Ιανουαρίου, παρά τις διακρατικές συμφωνίες, τα αλβανικά σχολικά βιβλία
παρουσιάζουν την Τσαμουριά να εκτείνεται γεωγραφικά από τη Θήβα
μέχρι και την Πρέβεζα.

Εκδηλώσεις για ποίηση

Την ίδια στιγμή, το υπ. Παιδείας ζήτησε από τα σχολεία να υλοποιήσουν
εκδηλώσεις εντός του διδακτικού ωραρίου, υπό τον τίτλο «Η ποίηση μας
βοηθάει να ζήσουμε χωρίς ρατσισμό»,
καθώς η 21η Μαρτίου έχει οριστεί ως
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού
και της Μισαλλοδοξίας και ως Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.
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Μουσικά όργανα
Τα σπάνια συλλεκτικά μουσικά

όργανα εκπροσωπούνται στον
δείκτη της Credit Suisse από βιολιά, ιδίως εκείνα που κατασκευάστηκαν τον δέκατο όγδοο αιώνα από τον Giuseppe Guarneri
del Gesù και τον Antonio
Stradivari, εκ των οποίων τα καλύτερα έχουν πωληθεί σε τιμές
άνω των 10 εκατ. στερλινών.
Στον δείκτη αυτής της επένδυσης προκύπτει μια μέση ετήσια
απόδοση της τάξης του 2,3% για
την περίοδο1900-2017.

Οι «επενδύσεις πάθους» υπεραποδίδουν
Παλαιά και σπάνια μπουκάλια κρασιού και κλασικά αυτοκίνητα έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τα διαμάντια
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Εργα τέχνης
Μάλλον απογοητευτικές είναι οι
αποδόσεις για τα έργα τέχνης. Η αξία τους έχει αυξηθεί μόλις κατά 7
φορές από το 1900 σε πραγματικές τιμές, αλλά χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος συντήρησης
και ασφάλισης. Για την τέχνη, ο
δείκτης τιμών βασίστηκε σε δημοπρασίες τέχνης του Λονδίνου και
τιμές πώλησης κατά τη διάρκεια
του 1765-2007, όπως καταγράφηκαν στις μελέτες των Goetzmann,
Renneboog και Spaenjers.

Μπορεί ένα βιολί ή ένα μπουκάλι σπάνιο
κρασί να ξεπεράσει μακροπρόθεσμα
την αξία ενός ομολόγου υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης; Είναι δυνατόν η διακράτηση πολύτιμων λίθων
όπως τα διαμάντια να αποδειχθεί ζημιογόνος ανά τις δεκαετίες; Είναι καλύτερη επένδυση ένα κλασικό συλλεκτικό αυτοκίνητο απ’ ό,τι η αγορά έργων τέχνης; Απροσδόκητα ίσως για
πολλούς, οι απαντήσεις στις παραπάνω
ερωτήσεις είναι όλες θετικές. Αυτό
προκύπτει από την εξαιρετική ιστορική
έρευνα που έκαναν οι Elroy Dimson,
Paul Marsh και Mike Staunton για την
Credit Suisse, βασιζόμενοι σε δεδομένα
προσεκτικά διασταυρωμένα.
Και αν νομίζετε πως η όλη συζήτηση
αφορά μόνον συλλέκτες ή δισεκατομμυριούχους, τότε ενδεχομένως να εκπλαγείτε από το γεγονός πως οι τοποθετήσεις σε τέτοιου είδους περιουσιακά
στοιχεία, όπως το εκλεκτό κρασί, τα
κλασικά αυτοκίνητα, τα μουσικά όργανα, τα σπάνια βιβλία, τα κοσμήματα,
τα γραμματόσημα επενδυτικής ποιότητας και, βέβαια, τα ιδιωτικά πολυτελή

ακίνητα, έχουν σχεδόν παρόμοια καθαρή αξία στα χαρτοφυλάκια των ανώτερων εισοδηματικών τάξεων με αυτή των μετοχών ή ομολόγων και μετρητών.
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Η σύγκριση

Πέρα από συγκεκριμένα
συλλεκτικά περιουσιακά
στοιχεία, η καλύτερη επένδυση είναι οι μετοχές.

Εκατό δολάρια που τοποθετήθηκαν
στο χρηματιστήριο στις αρχές του
προηγούμενου αιώνα, και συγκεκριμένα
το 1900, αξίζουν σήμερα σε αποπληθωρισμένους όρους 38.700 δολάρια.
Μακράν η καλύτερη επενδυτική επίδοση μεταξύ χρηματοοικονομικών και
μη περιουσιακών στοιχείων. Αλλά το
ίδιο ποσό σε ομόλογα θα απέφερε σήμερα μόλις περί τις 15.000 δολάρια. Η
μέση ετήσια αποπληθωρισμένη απόδοση για τις μετοχές μετρήθηκε από
τους ειδικούς κοντά στο 5,2% και για
τα ομόλογα στο 2%. Αλλά τα εκλεκτά
συλλεκτικά κρασιά πέτυχαν απόδοση
της τάξης του 3,5% ετησίως και τα κλασικά αυτοκίνητα κοντά στο 4%. Αυτά
την ώρα που η μέση ετήσια απόδοση
των διαμαντιών είναι αρνητική ενώ η
απόδοση της διακράτησης ασημιού
μηδενική! Οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την ιστορική σύγκριση

των παραπάνω μεγεθών σημειώνουν
πως οι επιδόσεις αυτές προκύπτουν
από δείκτες που δομήθηκαν πάνω σε
δεδομένα από έγκυρες πηγές και σε
πολλαπλές συναλλαγές. Μάλιστα, η εν
λόγω συγκριτική αποτίμηση περιλαμβάνει τόσο τα μερίσματα που μπορεί
να προσέφεραν οι μετοχές και τους
τόκους των ομολόγων όσο και τα κόστη
συναλλαγής αλλά και τη φορολογία
επί των υπεραξιών. Αντίστοιχα, στους
δείκτες για τα συλλεκτικά περιουσιακά
στοιχεία ή «επενδύσεις πάθους», όπως
επίσης αποκαλούνται, συνυπολογίστηκαν τα υψηλά κόστη συναλλαγής
όπως είναι οι προμήθειες των οίκων
δημοπρασιών.
Η όλη άσκηση δεν έγινε ασφαλώς
για ιστορικούς μόνον λόγους: οι Ελβετοί τραπεζίτες της Credit Suisse όπως και οι ομόλογοί τους από οίκους

όπως η UBS ή Coots καλούνται συχνά
να διαχειριστούν ή να προτείνουν εναλλακτικά χαρτοφυλάκια στους λεγόμενους ιδιώτες εξαιρετικά υψηλής
καθαρής αξίας (UHNWI: Ultra-High
Net Worth Individuals). Επενδυτές
που η καθαρή προς επένδυση περιουσία τους, μετά την αφαίρεση τυχόν
τραπεζικών υποχρεώσεων, πρώτης
κατοικίας και άλλων τυπικών περιουσιακών στοιχείων, υπερβαίνει τα 30
ή τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τον οίκο Knight Frank
(Wealth Report 2017) που θέτει το
κατώφλι της καθαρής επενδύσιμης
περιουσίας στα 30 εκατομμύρια δολάρια, οι άνθρωποι αυτοί, τουλάχιστον
οι καταγεγραμμένοι επισήμως με βάση
τις φορολογικές του δηλώσεις, είναι
193.490. Σύμφωνα με την Credit Suisse
που προσδιορίζει το όριο πάνω από
το οποίο κατατάσσει κάποιον ως
UHNWI στα 50 εκατομμύρια δολάρια,
προσεγγίζουν τις 150.000. Τα συνολικά
ποσά που αυτό το πλήθος ελέγχει προσμετρούνται σε τρισεκατομμύρια. Για
την ακρίβεια, πάνω από 20 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς. Και το ε-

ντυπωσιακό είναι πως οι επενδύσεις
του σε μετοχές, ομόλογα και μετρητά
αντιστοιχούν σε κάτι λιγότερο από
το 60% του συνολικού καθαρού (μετά
χρέους) χαρτοφυλακίου τους. Το υπόλοιπο περίπου 40% είναι τοποθετημένο κυρίως σε ακίνητα και «επενδύσεις πάθους».

Τα «θέλω»
Αν αναλογιστεί κάποιος ότι σπανίως
δηλώνονται όλα τα κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι ή μουσικά όργανα –για λόγους ασφαλείας και όχι μόνον–, γίνεται
αντιληπτό πως σχεδόν το μισό αυτών
των 20 και άνω τρισεκατομμυρίων δεν
βρίσκεται σε τυπικά χαρτοφυλάκια
χρηματιστηριακών.
Στο κάτω κάτω της γραφής όλος αυτός ο πλούτος πρέπει να εξυπηρετήσει
τα «θέλω» πολύ απαιτητικών ανθρώπων
οι οποίοι, εύλογα ίσως, δεν αποκομίζουν
ιδιαίτερη ευχαρίστηση κοιτώντας το
ενημερωτικό της επενδυτικής τους
τράπεζας σε αντίθεση με την ικανοποίηση που τους παρέχει ένα γκαράζ
γεμάτο κλασικά αυτοκίνητα, μια συλλογή με εξαιρετικά κρασιά ή έργων τέχνης.

Οι εκλεκτές σοδειές του Μπορντό, τα βιολιά και τα γραμματόσημα
Κλασικά αυτοκίνητα
Οι αναμφισβήτητα εντυπωσια-

κές αποδόσεις των κλασικών αυτοκινήτων, που έχουν πολλαπλασιάσει την αξία τους 247 φορές τα
τελευταία 117 έτη, προσμετρήθηκαν με βάση τον δείκτη HAGI
(Historic Automobile Group
International). Ο δείκτης περιλαμβάνει 50 μοντέλα από 19 διαφορετικές μάρκες και έναν όγκο
21.000 αυτοκίνητων. Ορισμένα οχήματα έχουν πωληθεί για περισσότερα από 10 εκατ. στερλίνες.

Σε πείσμα όσων θεωρούν πως το κρασί
όταν παλιώνει γίνεται ξίδι, ένα μπουκάλι Chateau Lafite Rothschild του
1787 πωλήθηκε για 156.450 δολάρια
το 1985 επειδή θεωρήθηκε ότι ανήκε
στον Τόμας Τζέφερσον. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που τα παλαιά μπουκάλια κρασιού ως επένδυση εμφανίζουν το διάστημα 1900-2017 μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 3,5%.
Ο μακροπρόθεσμος αυτός δείκτης τιμών οίνου συγκροτήθηκε από τους
Dimson, Rousseau και Spaenjers το
2015. Τα συστατικά στοιχεία του δείκτη είναι οίνοι Premiers Crus από
τους πέντε κορυφαίους παραγωγούς
της περιφέρειας Μπορντό στη Γαλλία.

Ειδικότερα, πρόκειται για τους οίκους
Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour,
Margaux και Mouton-Rothschild.
Οι σοδειές είναι όλες μετά το 1855
και το σύνολο των δεδομένων που συλλέχθηκαν περιλαμβάνει 36.271 τιμές
για τυποποιημένα μπουκάλια κρασιού
από το 1899 έως το 2012 από δημοπρασίες του οίκου Christie’s και από
τον έμπορο εκλεκτών οίνων Berry Bros
& Rudd.
Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν περιπτώσεις που κάσες (δώδεκα φιαλών)
αυτών των κρασιών πωλούνται έναντι
εκατό χιλιάδων λιρών. Η Credit Suisse
επεξεργάστηκε αυτά τα δεδομένα, μετατρέποντάς τα σε δολάρια και προ-
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Ενα μπουκάλι Chateau
Lafite Rothschild του
1787 πωλήθηκε αντί
156.450 δολαρίων το 1985.
σαρμόζοντάς τα στον πληθωρισμό κατέληξε στον συμπέρασμα πως μια τέτοια συλλογή κρασιών του 1900 –που
προφανώς διαρκώς θα ανανεωνόταν–
έχει πολλαπλασιάσει 65 φορές την αξία
της έως σήμερα. Χίλια δολάρια σε κρασιά θα είχαν γίνει εξήντα πέντε χιλιάδες
δολάρια. Αντιστοίχως, χίλια δολάρια
σε υψηλής αξιολόγησης ομόλογα θα

είχαν γίνει μόλις τριάντα χιλιάδες.
Αυτός ο πολλαπλασιαστής, το τριάντα,
είναι και ο μέσος όρος των αποδόσεων
κατά τον τελευταίο αιώνα ενός καλαθιού επενδύσεων, που περιλαμβάνει
κρασιά, γραμματόσημα, συλλεκτικά
μουσικά όργανα όπως τα βιολιά Στραντιβάριους, έργα τέχνης, σπάνια βιβλία,
κοσμήματα, κλασικά αυτοκίνητα, ομόλογα και μετοχές.

Οι μετοχές
Πάνω από τον μέσο όρο βρίσκονται
οι μετοχές, τα αυτοκίνητα και τα κρασιά. Χίλια δολάρια στο χρηματιστήριο
θα είχαν γίνει 387.000 σήμερα και χίλια
δολάρια σε ένα συλλεκτικό αυτοκίνητο

το 1900 θα είχαν αυξηθεί σε 242.000.
Ολα τα υπόλοιπα υποαποδίδουν. Τα
πράγματα αλλάζουν κάπως εάν συμπεριληφθεί στην εικόνα η αξία των ακίνητων διαχρονικά. Εάν δηλαδή η αξία
των μετοχών αυξήθηκε κατά 387 φορές,
αυτή των ακινήτων αυξήθηκε κατά
454. Μάλιστα, το 454 είναι ο μέσος
όρος ακινήτων σε έντεκα διαφορετικές
ανεπτυγμένες χώρες.
Διότι στην Αυστρία τα ακίνητα τα
τελευταία 117 χρόνια (1900-2017) υπολογίζεται πως έχουν ανατιμηθεί σε
πραγματικές τιμές, σύμφωνα με την
Credit Suisse, κατά 1.297 φορές (2,2%
ετησίως) ενώ στις ΗΠΑ κατά 139 φορές
(0,3% ετησίως).

Ο μύθος του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου και η μεγάλη αγάπη για τα ακίνητα
Ενα σημαντικότατο ποσοστό της περιουσίας των ιδιαίτερα υψηλού εισοδηματικού επιπέδου ιδιωτών (UHNWI),
επενδυτών δηλαδή με άνω των 30 εκατομμυρίων καθαρή αξία, είναι τοποθετημένο σε ακίνητα. Προσέξτε:
όχι επενδύσεις σε real estate προς εκμετάλλευση, αλλά πρώτες και δεύτερες
κατοικίες ή και παραθεριστικές κατοικίες ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με την
Knight Frank, το ποσοστό της περιουσίας τους σε τέτοιες κατοικίες ανέρχεται στο 16% ενώ άλλο ένα 24%
είναι τοποθετημένο σε real estate προς

εκμετάλλευση. Τα ποσοστά αυτά αντιπαρατίθενται στο 12% που είναι επενδεδυμένο σε συλλεκτικά αντικείμενα και «επενδύσεις πάθους», 23%
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 25% σε
μετοχές και ομόλογα. Η μέση ετήσια
αποπληθωρισμένη μετά φόρων απόδοση των τοποθετήσεων στις κατοικίες
ανέρχεται στο 1,3%, με την υψηλότερη
να εμφανίζεται για την περίοδο 19002017 στην Αυστρία (+2,2% ετησίως)
και τη χαμηλότερη στις ΗΠΑ (+0,3%).
Ομως αυτό που δεν γίνεται συνήθως
εύκολα αντιληπτό είναι το μέγεθος
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Η ετήσια απόδοση του χρυσού τα τελευταία 117 χρόνια
δεν ξεπερνά το 1% και του
ασημιού είναι μηδενική.
αυτής της αγοράς των κατοικιών: η
αξία των ακινήτων διεθνώς υπολογίζεται στα 228 τρισεκατομμύρια δολάρια
έναντι 170 τρισεκατομμυρίων δολαρίων
για τις μετοχές και τα ομόλογα.
Ενα άλλο πολυσυζητημένο περι-

ουσιακό στοιχείο, ο χρυσός, αλλά και
τα πολύτιμα μέταλλα εν γένει φαίνεται
να έχουν πολύ χαμηλότερες αποδόσεις
διαχρονικά από αυτές που ο πολύς
κόσμος νομίζει. Πολύτιμα ορυκτά κατέχονται πράγματι και από επενδυτές
υψηλής αξίας. Σε αντίθεση με τις «επενδύσεις πάθους», όπως τα αυτοκίνητα ή η τέχνη, ο χρυσός, το ασήμι,
η πλατίνα και τα διαμάντια θεωρούνται
πιο ρευστά και εύκολα μεταβιβάσιμα
περιουσιακά στοιχεία.
Τα πολύτιμα μέταλλα ανατιμήθηκαν
έντονα μετά το σπάσιμο της «φούσκας»

των dot.com στις αρχές του 21ου αιώνα, αλλά μακροπρόθεσμα έχουν απλώς πλησιάσει τις αποδόσεις της απλής διακράτησης μετρητών. Παρόλο
που ο χρυσός συμπεριφέρεται καλά
σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού,
«η υψηλή μεταβλητότητα των τιμών
των πολύτιμων μετάλλων περιορίζει
τη χρησιμότητά τους ως ασφαλών καταφυγίων για περιόδους οικονομικών
σοκ», αναφέρουν οι καθηγητές του
London Business School Elroy Dimson,
Paul Marsh και Mike Staunton στη
σχετική μελέτη της Credit Suisse. Μά-

λιστα, για μεγάλες χρονικές περιόδους
ο χρυσός απεδείχθη ζημιογόνος.

Χειρότερα από μετρητά
Ισως το πιο εκπληκτικό εύρημα στη
μελέτη είναι ότι τόσο ο χρυσός όσο
και το ασήμι έχουν συμπεριφερθεί χειρότερα από τα μετρητά και τα ομόλογα
τα τελευταία 117 χρόνια, παρά τον υψηλό πληθωρισμό κατά το μεγαλύτερο
διάστημα του προηγούμενου αιώνα.
Η μέση ετήσια απόδοση του χρυσού
δεν ξεπερνά το 1% και του ασημιού
είναι πρακτικά μηδενική.
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Οι απαιτήσεις
για το 2019
αλλάζουν
το παιχνίδι

«Οχι» σε ηπιότερη
δημοσιονομική
προσαρμογή ώς το ’22
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Πιέσεις για επίσπευση μείωσης
των συντάξεων και του αφορολογήτου
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Με ένα πακέτο από προαπαιτούμενα της
τέταρτης αξιολόγησης, που θεωρούν
βέβαιο ότι δεν θα προλάβει να υλοποιήσει η Ελλάδα έως τον Ιούνιο, άρχισαν
ήδη να γεμίζουν οι θεσμοί το «καλάθι»
των μεταμνημονιακών υποχρεώσεων
της χώρας, θολώνοντας την προοπτική
της καθαρής εξόδου. Ωστόσο, αυτό που
θα καταστήσει το «καλάθι» αβάσταχτο
για την κυβέρνηση θα είναι μια πιθανή
απαίτηση του ΔΝΤ να εφαρμοστεί από
1/1/2019 όχι μόνον η προγραμματισμένη
μείωση των συντάξεων, αλλά και η περικοπή του αφορολογήτου, η οποία κανονικά έχει δρομολογηθεί για την
1/1/2020. Τη θέση αυτή υποστήριζε το
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Από τα 88 προαπαιτούμενα
της τέταρτης αξιολόγησης
μόνο τα 12 έχουν υλοποιηθεί, ενώ για 10 θεωρείται ήδη βέβαιο ότι θα μεταφερθούν στο μεταμνημονιακό
πλαίσιο υποχρεώσεων.
ΔΝΤ μέχρι και το τέλος της τρίτης αξιολόγησης στην Αθήνα και όπως έλεγε
την περασμένη Δευτέρα Ευρωπαίος αξιωματούχος, δεν την έχει αλλάξει.
Πηγές από την Ουάσιγκτον μεταδίδουν ότι το Ταμείο θα περιμένει, βεβαίως, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα
του 2017, τα οποία θα ανακοινώσει η
Eurostat στις 23 Απριλίου, προκειμένου
να αποφασίσει τι ύψους μέτρα θα εισηγηθεί για να επιτευχθεί ο στόχος
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του
ΑΕΠ το 2019. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι θα αποδυναμωθεί η επιχειρηματολογία του ΔΝΤ,
καθώς το 3,5% του ΑΕΠ το πέτυχε ήδη
από το 2017.

Στην πραγματικότητα, το ΔΝΤ είναι
πιθανό να επιμείνει, με το επιχείρημα
ότι τα αποτελέσματα του 2017 οφείλονται εν μέρει σε προσωρινά μέτρα (π.χ.,
η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων)
και σε ανεπιθύμητες περικοπές δαπανών (κυρίως κοινωνικών), αλλά και επειδή θεωρεί ότι η μείωση του αφορολογήτου είναι μια διαρθρωτική αλλαγή
που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Η
στάση του Ταμείου αναμένεται να είναι
πιο απόλυτη, εκτιμούν οι πηγές στην
Ουάσιγκτον, σε περίπτωση που αποφασιστεί η συμμετοχή του τελικά στο
πρόγραμμα. Οπως εξηγούν, το Ταμείο
θέλει μεν να διατηρήσει την παρουσία
του στην Ευρώπη, αλλά η γραφειοκρατία
του θα προτιμούσε να απεμπλακεί ειδικά
από το ελληνικό πρόγραμμα. Εφόσον
παραμείνει, θα το κάνει τηρώντας όλες
τις αυστηρές προϋποθέσεις.
Το μπαλάκι βρίσκεται έτσι στο ευρωπαϊκό γήπεδο, με τη νέα γερμανική
κυβέρνηση πρωτίστως να καλείται να
αποφασίσει κατά πόσον εξακολουθεί
να θεωρεί τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο
ελληνικό πρόγραμμα απαραίτητη. Πηγές
στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υποστηρίζουν ότι για ορισμένες τουλάχιστον
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυτό ισχύει.
Σε αυτή την περίπτωση, οι πιέσεις στην
κυβέρνηση ίσως κλιμακωθούν το προσεχές διάστημα, καθώς το Ταμείο θα
αποκτήσει πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο.
Σύμφωνα με μία εκδοχή, θα μπορούσε
να απαιτηθεί από την Ελλάδα η ταυτόχρονη μείωση αφορολογήτου και συντάξεων, αλλά να μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο των αντιμέτρων, αν και δεν
είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο θα διόρθωνε
το πρόβλημα για την κυβέρνηση.

Ριζικές μεταρρυθμίσεις
Σημειωτέον ότι ακόμη κι αν το Ταμείο δεν επιμείνει στην ταυτόχρονη
μείωση του αφορολογήτου με τις συντάξεις το 2019 –κάτι που θα μπορούσε να πυροδοτήσει απρόβλεπτες

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Τσακαλώτος και Λαγκάρντ συζητούν κατά τις δύσκολες ώρες του Ιουλίου 2015. Σε
περίπτωση που αποφασιστεί τελικά η παραμονή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα,
πηγές στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι η στάση του Ταμείου θα είναι πιο απόλυτη, τηρώντας όλες τις αυστηρές προϋποθέσεις.
πολιτικές εξελίξεις, ίσως και εκλογές,
σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις–
είναι βέβαιο ότι θα ασκήσει πιέσεις
για πιο ριζικές μεταρρυθμίσεις με δεσμευτικό χαρακτήρα.
ΔΝΤ και Ευρώπη θα βρεθούν στο
θέμα αυτό, μετά βεβαιότητος, σε κοινή
γραμμή και ιδίως στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, για την πορεία των οποίων
επικρατεί απογοήτευση στο ευρωπαϊκό
στρατόπεδο. Η Γερμανία, ιδίως, θεωρεί
ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάει η Ελλάδα
ελάφρυνση χρέους, την ώρα που δεν
κάνει η ίδια αυτό που περνάει από το
χέρι της για τον περιορισμό του, δηλαδή
ιδιωτικοποιήσεις. Ελληνικές πηγές αναγνωρίζουν ότι στο θέμα αυτό υπάρχει
καθυστέρηση και αναφέρουν ως τις πιο
σημαντικές περιπτώσεις τον ΔΕΣΦΑ,
το Ελληνικό και τις λιγνιτικές μονάδες
της ΔΕΗ. Η ολοκλήρωση των εν λόγω
ιδιωτικοποιήσεων θα μεταφερθεί, πιθανότατα, στις υποχρεώσεις της μεταμνημονιακής περιόδου. Σύμφωνα με
πληροφορίες από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, από τα 88 προαπαιτούμενα της
τέταρτης αξιολόγησης μόνο τα δώδεκα
έχουν γίνει, ενώ για δέκα θεωρείται ήδη
βέβαιο ότι θα μεταφερθούν στο μεταμνημονιακό πλαίσιο υποχρεώσεων. Εκτός
από τις ιδιωτικοποιήσεις εκεί θα περι-

ληφθούν το Κτηματολόγιο, οι τοποθετήσεις γενικών διευθυντών στο Δημόσιο,
ίσως και κάποιες μεταρρυθμίσεις στον
τομέα των κοινωνικών παροχών.
Παράλληλα, φυσικά, το ΔΝΤ θα πιέσει
την Ευρώπη για αποτελεσματικά μέτρα
ελάφρυνσης του χρέους. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι η απαίτηση του Ταμείου για πρόωρη μείωση
του αφορολογήτου ίσως είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί που θα το αποσύρει στο τέλος, εφόσον ικανοποιηθεί
στο θέμα του χρέους. Οι πληροφορίες
από Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι το ΔΝΤ
βρίσκει ικανοποιητική, αν και όχι αρκετή, τη γαλλική πρόταση σύνδεσης
της ελάφρυνσης του χρέους με το ΑΕΠ.
Ευρωπαϊκές πηγές, εξάλλου, μεταδίδουν
ότι στο Eurogroup του Μαρτίου ο εκπρόσωπος του Ταμείου εξέφρασε κατανόηση ότι τα μέτρα ελάφρυνσης του
χρέους δεν θα είναι έτοιμα πριν από
το τέλος του προγράμματος και ζήτησε
να υπάρξει έως τον Απρίλιο απλώς ένα
περίγραμμά τους. Το Eurogroup της
27ης Απριλίου στη Σόφια αποκτά έτσι
ξεχωριστό ενδιαφέρον, ιδίως καθώς θα
έχουν προηγηθεί στις 20-22 Απριλίου
η εαρινή σύνοδος του ΔΝΤ και η δημοσιοποίηση των στοιχείων της
Eurostat στις 23 Απριλίου.

Λήξαν θεωρείται το αίτημα για ηπιότερη από την προβλεπόμενη
δημοσιονομική προσαρμογή μετά
το τέλος του προγράμματος, τουλάχιστον έως το 2022. Σύμφωνα
με πληροφορίες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν προτίθεται να
ζητήσει μείωση του στόχου για τα
μεσοπρόθεσμα πρωτογενή πλεονάσματα, στον απόηχο των προειδοποιήσεων Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ωστόσο, το ΔΝΤ φέρεται
την ίδια στιγμή να αμφισβητεί την
επίτευξη του στόχου ήδη για το επόμενο έτος, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα φέρει πιο μπροστά κατά
ένα χρόνο τα προληπτικό μέτρο
για τη μείωση του αφορολογήτου
και πιθανώς να «παγώσει» τα θετικά
αναπτυξιακά μέτρα στα οποία προσβλέπει η κυβέρνηση.
Σε ερώτηση της «Κ» για το αν θα
ζητήσει μείωση των πλεονασμάτων
τα επόμενα χρόνια, το ΔΝΤ δεν θέλησε να σχολιάσει. Σύμφωνα όμως
με πρώην αξιωματούχο του οικονομικού επιτελείου, «αυτό το ενδεχόμενο έχει τελειώσει» ήδη με την
πρόβλεψη για προληπτικά φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα. Το ΔΝΤ
μέχρι πρότινος επέμενε ότι πιο ρεαλιστικός θα ήταν ένας χαμηλότερος
στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος
από το 3,5% του ΑΕΠ που προβλέπει
η συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), αντιπροτείνοντας 1,5% του ΑΕΠ.

Στενή παρακολούθηση
Στο πλαίσιο δε της συζήτησης
για τη βιωσιμότητα του χρέους,
είχε ζητήσει τη μείωση των μακροπρόθεσμων πρωτογενών πλεονασμάτων, καθώς έχει χαμηλότερες
προσδοκίες από τους Ευρωπαίους
για τις αναπτυξιακές προοπτικές
της χώρας. Πλέον, εστιάζει στην
επίτευξη των στόχων του προγράμματος και για τον λόγο αυτό παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των
μακροοικονομικών μεγεθών.
Το ΔΝΤ είχε αποδεχθεί ότι ο συμβιβασμός με τους Ευρωπαίους στα
προληπτικά μέτρα έχει υφεσιακό
χαρακτήρα βραχυπρόθεσμα, γι’ αυτό
και αρχικά είχε ζητήσει να ληφθούν
το 2019 και το 2020. Και αυτό, παρά
τον διαρθρωτικό τους χαρακτήρα,
που επιμένει ότι μακροπρόθεσμα
θα συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, με διεύρυνση της φορολο-

γικής βάσης και μείωση του σχετικού
βάρους των συντάξεων στον προϋπολογισμό. Η επίσπευσή τους, ωστόσο, αναμένεται να επηρεάσει
αρνητικά την ανάπτυξη προτού αρχίσει να αποδίδει καρπούς, δημιουργώντας ερωτήματα για τις ακριβείς επιπτώσεις της στη βιωσιμότητα
του χρέους. Οπως εκτιμά στην «Κ»
ο επικεφαλής οικονομολόγος της
Eurobank Τάσος Αναστασάτος, «τα
υψηλά πλεονάσματα, παρότι μειώνουν το χρέος, στερούν δυναμική
από την ανάπτυξη, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη βιωσιμότητα
του χρέους. Επιπλέον, η επίτευξή
τους για μεγάλη σειρά ετών, με παράλληλη υψηλή ανάπτυξη, είναι αμφίβολη. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη
και με υψηλά πλεονάσματα, το ΔΝΤ
θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους».
<
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Το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο δεν προτίθεται
να ζητήσει μείωση
του στόχου για
τα μεσοπρόθεσμα πρωτογενή πλεονάσματα.
Προληπτικά μέτρα
Η παραίτηση λοιπόν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από
τα χαμηλότερα πλεονάσματα, μεσοπρόθεσμα συνδέεται άμεσα με
τα προληπτικά μέτρα, καθώς κάτι
τέτοιο θα καταστεί απαραίτητο
αν το ΔΝΤ δεν πεισθεί ότι μπορούν
να επιτευχθούν οι στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος. Απαντώντας, πάντως, σε δημοσιεύματα
που ήθελαν το ΔΝΤ έτοιμο να ζητήσει την επίσπευση των μέτρων
κατά ένα χρόνο, εκπρόσωπος του
Ταμείου δήλωσε ότι «αναμένουμε
ότι η συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας
το 2019 και τις πολιτικές (σ.σ. που
θα ακολουθήσουν) θα λάβει χώρα
με τις ελληνικές αρχές και τους
Ευρωπαίους εταίρους τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο του
ήδη αποφασισμένου χρονοδιαγράμματος. Εξακολουθούμε να εστιάζουμε στην εφαρμογή των πολιτικών του προγράμματος και
στην ελάφρυνση του χρέους, οι
οποίες είναι οι δύο προϋποθέσεις
για την ενεργοποίηση το προγράμματος του Ταμείου».

«Αν δεν αποταμιεύσετε περισσότερο, δεν έχετε μέλλον»

Εκεί βρίσκεται το κλειδί για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, τονίζει στην «Κ» ο Γερμανός οικονομολόγος Ντάνιελ Γκρος
Της ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ενώ η συζήτηση σε Αθήνα και Βρυξέλλες
περιορίζεται στο ποιο θα είναι το μεταμνημονιακό πλαίσιο της Ελλάδας
μετά τη λήξη του προγράμματος, πόσο
μεγάλη θα είναι η ελάφρυνση του χρέους και ποιες διαβεβαιώσεις θα υπάρχουν ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα
στις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη
γίνει, οι ανησυχίες που εκφράζονται
είναι μάλλον επιφανειακές, σε σχέση
με το πραγματικό και βαθύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικονομία
της χώρας και το βασικό εμπόδιο για
την επιστροφή στην ανάπτυξη, σύμφωνα με τον έμπειρο Γερμανό οικονομολόγο Ντάνιελ Γκρος. Ο επικεφαλής
του think tank CEPS στις Βρυξέλλες,
σε συνέντευξή του στην «Κ» εξηγεί
πως το πρόβλημα της Ελλάδας είναι
ένα και δεν είναι άλλο από τα ιδιαίτερα
χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης της
χώρας. «Αν δεν αποταμιεύσετε περισσότερο στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν έχετε μέλλον», λέει σχεδόν με
πάθος, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση του προβλήματος της ελληνικής
οικονομίας, θίγοντας ένα θέμα που
σχεδόν κανένας δεν συζητά.
Μπορεί αρχικά να ακούγεται περίεργο
ότι το κλειδί για την ανάκαμψη βρίσκεται
στις αποταμιεύσεις, αλλά ο Γκρος εξηγεί
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«Δεν μπορείς να περιμένεις
ότι τις επενδύσεις θα τις
κάνουν οι ξένοι. Σε κάθε
κανονική χώρα, 90% των επενδύσεων είναι εγχώριες».
ότι τα ποσοστά αποταμίευσης μιας
χώρας είναι απόλυτα συνδεδεμένα με
τα ποσοστά επενδύσεων. Στην οθόνη
του computer του είναι ένα και μόνο
γράφημα όση ώρα μας μιλάει, που δείχνει
πως στην Ελλάδα το 2001 πριν από την
κρίση η χώρα είχε υψηλές αποταμιεύσεις
ύψους 20%. Κατά τη διάρκεια της κρίσης
το νούμερο αυτό έγινε μονοψήφιο και
σήμερα το 2018, βρίσκεται στο μισό,
μόλις 10%, με αποτέλεσμα οι καθαρές
επενδύσεις να είναι αρνητικές. Γιατί
είναι τόσο χαμηλά αυτό το ποσοστό,
τον ρωτάμε. «Γιατί ποιος θα πληρώσει
για επενδύσεις στη χώρα;» απαντάει ο
ίδιος, τονίζοντας ότι οι ξένοι επενδυτές
δεν μπορεί να αποτελούν παρά μόνο
μικρό ποσοστό των συνολικών επενδύσεων. «Δεν μπορείς να περιμένεις ότι
τις επενδύσεις θα τις κάνουν οι ξένοι.
Σε κάθε κανονική χώρα 90% των επενδύσεων είναι εγχώριες», εξηγεί ο ίδιος.
Για τον Ντάνιελ Γκρος η πιο κατάλληλη χώρα να συγκριθεί με την Ελλάδα

«Χωρίς αποταμιεύσεις δεν μπορούν να βρεθούν οι πόροι για επενδύσεις, η χώρα
δεν αναπτύσσεται, το ΑΕΠ μειώνεται και θα χρειαστούν μεγαλύτερες περικοπές, τη
στιγμή που το χρέος γίνεται μη βιώσιμο», τονίζει ο Ντάνιελ Γκρος.
είναι η Πορτογαλία και αυτή χώρα του
Νότου, στην άκρη της Ευρώπης και
βασικά με ίδιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η
Πορτογαλία έχει καταφέρει να επιστρέψει στα επίπεδα αποταμίευσης
προ κρίσης που είναι στο 17% του
ΑΕΠ, επιτρέποντάς της καθαρή ανάπτυξη κοντά στο 2%.
Ο Γκρος θεωρεί ότι η κουλτούρα αποταμίευσης που είχε ο Ελληνας πριν

από το 2000 έχει σχεδόν εξαφανιστεί.
Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 ο Ελληνας είχε μικρότερο εισόδημα απ’
ό,τι σήμερα, αλλά αποταμίευε διπλά
απ’ ό,τι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γερμανού οικονομολόγου.
«Μεταξύ του 2000 και του 2009 είχατε
μια έκρηξη κατανάλωσης βασισμένη
σε δανεικά. Οι Ελληνες πίστεψαν ότι
το επίπεδο ζωής που απέκτησαν ήταν

αυτό που τους άξιζε», λέει και εξηγεί
ότι αυτό που γίνεται τα τελευταία οκτώ
χρόνια στη χώρα είναι σαν να έχουν
πάρει από έναν καταναλωτή την πιστωτική του κάρτα και το βιοτικό του
επίπεδο να έχει αναπόφευκτα χειροτερέψει. «Αυτή τη στιγμή αποταμιεύετε
10% του ΑΕΠ και δεν μπορείτε να προσελκύσετε επενδύσεις από το εξωτερικό. Εχετε κολλήσει εκεί», λέει χαρακτηριστικά. «Ακόμα και αν η κυβέρνησή
σας είναι υπεύθυνη και διατηρεί μια
σφικτή δημοσιονομική πολιτική, αν
οι πολίτες δεν αποταμιεύουν, τότε δεν
μπορούν να βρεθούν οι πόροι για επενδύσεις, η χώρα δεν αναπτύσσεται,
το ΑΕΠ μειώνεται, το εισόδημα μειώνεται και θα χρειαστούν μεγαλύτερες
περικοπές τη στιγμή που το χρέος γίνεται μη βιώσιμο».

Νέα εργαλεία
Οταν μιλάει για αποταμιεύσεις, ο
Γκρος δεν εννοεί ότι πρέπει να αυξηθούν οι καταθέσεις στις τράπεζες απαραίτητα. «Πρέπει να ενθαρρύνει η
κυβέρνηση την αποταμίευση με νέα
εργαλεία», λέει και τονίζει την περίπτωση της Ιταλίας, όπου δημιουργήθηκαν προϊόντα συλλογικών επενδύσεων τα οποία επέτρεπαν στους Ιταλούς
να επενδύουν σε κρατικές επενδύσεις
με αντάλλαγμα φορολογικές απαλλαγές.

Κάτι αντίστοιχο μπορεί και να γίνει
στην Ελλάδα.
Δίνει ως παράδειγμα τον τουρισμό.
«Εχετε κάθε χρόνο όλο και περισσότερους τουρίστες στη χώρα σας αλλά
τα έσοδα από τον τουρισμό δεν αυξάνονται». Ο λόγος σύμφωνα με τον Γερμανό οικονομολόγο είναι πως δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες για
να ξοδέψει κάποιος περισσότερα στη
χώρα, ένα πρόβλημα που το αποδίδει
στην έλλειψη επενδύσεων. «Είμαι Ελληνας, δεν έχω μεγάλες αποταμιεύσεις
παρά μόνο κάποια χρήματα στην άκρη.
Η κυβέρνηση θα μπορούσε να μου
προτείνει να επενδύσω μέσω ενός
fund/οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σε μία μεγάλη επένδυση στον
τομέα του τουρισμού, γεωργίας κ.λπ.
και να με απαλλάσσει από τη φορολογία
των εσόδων», λέει ο Γκρος, θέλοντας
να εξηγήσει πώς μπορούν οι αποταμιεύσεις του κάθε Ελληνα να γίνουν
η κινητήριος δύναμη για επενδύσεις
και ανάπτυξη στη χώρα. Η ανάλυση
του Γερμανού οικονομολόγου επικεντρώνεται σε αυτό που Ελληνες και
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ίσως να μη
βλέπουν πλέον χαμένοι σε μία σειρά
από τεχνικά και μικρότερης σημασίας
ζητήματα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας παραμένει η επιστροφή της ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη της οικονομίας περνάει από τον δρόμο των εξαγωγών, τονίζει ο ΣΕΒ
Το έλλειμμα εξωστρέφειας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την εγχώρια οικονομία υπογραμμίζει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του, καθώς –όπως αναφέρει– αναλύοντας τα στοιχεία του ΑΕΠ
για το 2017, οι καθαρές εξαγωγές έχουν
αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ. «Η υποκατάσταση των εισαγωγών και η περαιτέρω
τόνωση των εξαγωγών θα δημιουργούσε
πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία
στο ΑΕΠ και ευημερία στους πολίτες,
δηλαδή σε εισοδήματα και απασχόληση,
και, συνεπώς, ιδιωτική κατανάλωση. Η
διαρροή προστιθέμενης αξίας μέσω των
εισαγωγών μπορεί να ανακοπεί με την

τόνωση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων ώστε να αυξηθεί η κερδοφορία των επενδύσεων», σημειώνεται
στο δελτίο. Παράλληλα επισημαίνεται
ότι η στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,1% το 2017, 0% το 2016),
παρά την αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας σε πραγματικούς όρους
(+1,2% το 2017, +0,8% το 2016), με δεδομένη την αρνητική αποταμίευση των
νοικοκυριών, αποτυπώνει βασικά την
υπερφορολόγηση της εργασίας, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στις κοινωνικές

<
<
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Η ενίσχυση των εξαγωγών
θα έχει ευεργετικές συνέπειες σε εισοδήματα και απασχόληση και συνεπώς
στην ιδιωτική κατανάλωση.
παροχές, χωρίς να αποκλείεται η υποεκτίμησή της λόγω πιθανής όξυνσης της
φοροδιαφυγής. Το εισόδημα της εργασίας
αυξάνει πλέον χρόνο με τον χρόνο, σημειώνει ο ΣΕΒ, χωρίς να υπάρχουν δημοσιονομικά ελλείμματα και δανεικά

από το εξωτερικό και χωρίς να στηρίζεται
από συλλογικές διαπραγματεύσεις παλαιού τύπου.
Η περαιτέρω αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης απαιτεί μακροχρόνιες προσπάθειες μείωσης του φορολογικού βάρους στην οικονομία, σε συνδυασμό με
την αύξηση των εγχωρίως παραγόμενων
προϊόντων ώστε να μειωθεί το εμπορικό
έλλειμμα.
Τέλος, στο εβδομαδιαίο δελτίο ο ΣΕΒ
υπογραμμίζει την ανάκαμψη των επενδύσεων, με τις ιδιωτικές επενδύσεις να
έχουν αυξηθεί στη διετία 2016-2017 κατά
23%, τις επιχειρηματικές (ιδιωτικές χωρίς

κατοικίες) κατά 27% και τις επιχειρηματικές χωρίς πλοία κατά 18%. Ακόμη και
οι επενδύσεις σε κατοικίες αναμένεται
να αυξηθούν το 2018, καθώς το 2017 υπήρξε για πρώτη φορά ύστερα από πολλά
χρόνια αύξηση κατά 19,4% των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών σε όγκο.
Πάντως, σημειώνεται πως τα απόλυτα
μεγέθη των επενδύσεων παρέμειναν ακόμη σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (χωρίς
κατοικίες και πλοία, οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 1.201 εκατ. ευρώ
το 2016 και κατά 649 εκατ. ευρώ το 2017).
«Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές ότι
με μια φιλοαναπτυξιακή φορολογική πο-

λιτική η οικονομία είναι έτοιμη να εκτιναχθεί και ο λόγος που αυτό δεν συμβαίνει
ακόμη σχετίζεται με τα πολλά φορολογικά
και ρυθμιστικά βάρη που πέφτουν στους
ώμους εργαζομένων και επιχειρήσεων.
Αν υπάρξει αλλαγή στο μείγμα πολιτικής
και υπάρξει σταθερότητα στη μετα-μνημονιακή εποχή, θα μπορούσαν να καταγραφούν ετήσιες αυξήσεις στις επενδύσεις κατά 10% έως 15%, από εδώ και
πέρα, συμβάλλοντας ώστε οι επενδύσεις
να επανέλθουν στα υψηλά προ κρίσης
επίπεδα σε 5 έως 10 χρόνια για τις επιχειρηματικές και 10 έως 15 χρόνια για
τις ιδιωτικές επενδύσεις».
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Στρατηγικοί κακοπληρωτές πίσω
από το 40% των κόκκινων δανείων
Οι πιέσεις λόγω των πλειστηριασμών αποκαλύπτουν την έκταση του προβλήματος
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Ακόμα και διπλάσιοι, σε σχέση με τις
αρχικές εκτιμήσεις, μπορεί να είναι
οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στα δάνεια ιδιωτών, κυρίως στεγαστικά, καθώς, σύμφωνα με επιτελικά στελέχη
τραπεζών, μπορεί να φτάνουν το 40%
του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Μετά την ενεργοποίηση των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και
τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων κόκκινων
δανείων, υπάρχει άμεση και δραστική
αλλαγή στη συμπεριφορά των κακοπληρώτων, οι οποίοι σπεύδουν να ζητήσουν ρυθμίσεις. Η ανταπόκριση
αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που περίμεναν οι τράπεζες, κάτι
που εκτιμούν ότι υποδηλώνει πως οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή
αυτοί που μπορούν αλλά δεν πληρώνουν μπορεί να φτάνουν το 40% έναντι

Κατά 21,6% ενισχύθηκε
η αξία των ελληνικών
εξαγωγών τον Ιανουάριο

<
<
<
<
<
<

Το ποσοστό αυτών που, ενώ έχουν τη δυνατότητα,
δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους αποδεικνύεται διπλάσιο των εκτιμήσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση της Goldman Sachs, υπάρχουν θετικά σημεία αναφορικά με την εξέλιξη της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, για τα αποτελέσματα stress tests εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία, ενώ σε ό,τι αφορά την πορεία της
οικονομίας αναφέρεται ότι ενισχύονται οι ενδείξεις ανάκαμψης.

αρχικής εκτίμησης για 15%, που στο
τέλος του 2017 είχε αναθεωρηθεί σε
25%, όπως έγραψε η «Κ» (24/12/17).
Σημειώνεται ότι, κατά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που
πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη
εβδομάδα, από τους 332 που είχαν
προκηρυχθεί, διενεργήθηκαν με επιτυχία οι 95, ενώ ανεστάλησαν 96 λόγω
ρύθμισης την τελευταία στιγμή με
πρωτοβουλία του πελάτη. Στο 35% εκτιμάται ότι διαμορφώνεται το ποσοστό των στρατηγικών κακοπληρωτών
και στα επιχειρηματικά δάνεια.
Αυτό σημαίνει ότι από τα περίπου
78 δισ. ευρώ –επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων– που δεν εξυπηρετούνται τα 27
με 30 δισ. ευρώ πιθανώς αφορούν περιπτώσεις που μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αν
η εκτίμηση αυτή επιβεβαιωθεί, τότε

τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή κατάσταση και τις προοπτικές
των τραπεζών θα αλλάξουν δραστικά
προς το καλύτερο.
Την εκτίμησή τους ότι οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές στη λιανική διαμορφώνονται στο 30% με 40% τού συνόλου
οι διοικήσεις των τραπεζών τη μετέφεραν σε επιτελείο της Goldman Sachs
που βρέθηκε στην Αθήνα και είχε συναντήσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών και άλλους οικονομικούς παράγοντες.
Σύμφωνα με την έκθεση της
Goldman Sachs, υπάρχουν θετικά σημεία αναφορικά με την εξέλιξη της
ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, για τα αποτελέσματα stress
test εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, ενώ σε ό,τι αφορά την πορεία
της οικονομίας αναφέρει ότι ενισχύονται οι ενδείξεις ανάκαμψης. Επιπλέον

σημειώνει ότι οι τράπεζες εργάζονται
για τον περαιτέρω περιορισμό των
λειτουργικών δαπανών ως αντιστάθμισμα στη συρρίκνωση των εσόδων.
Αναλυτικότερα αναφορικά με την
άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, το γνωστό stress test, το
επιτελείο της Goldman Sachs από τις
συζητήσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών διαπίστωσε προσεκτική αισιοδοξία υπογραμμίζοντας ότι οι βασικοί
κίνδυνοι παραμένουν. Η κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι τα αποτελέσματα
του stress test θα είναι διαχειρίσιμα,
ενώ οι κύριοι κίνδυνοι συνδέονται με
την εφαρμογή του νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου και τις πιθανές
πολιτικές διαστάσεις για την επόμενη
ημέρα της χώρας που μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα stress test.
Τα σημεία αισιοδοξίας είναι οι ευνοϊκότερες μακροοικονομικές παραδοχές,

η ισχυρή κεφαλαιακή βάση των τραπεζών και η λιγότερο αυστηρή μεθοδολογία δοκιμών, που, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις των τραπεζών, υποδηλώνει πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα σε σύγκριση με το stress test του 2015.
Σε ό,τι αφορά την πορεία των κόκκινων δανείων, στην έκθεση σημειώνεται ότι υπάρχει πρόοδος και είναι
κρίσιμη η διατήρηση της θετικής δυναμικής που έχει σχηματιστεί, ενώ αναφέρει ότι οι στόχοι μείωσης θα επιτευχθούν. Τέλος, για την οικονομία επισημαίνεται ότι η κατάσταση στις επενδύσεις και την κατανάλωση βελτιώνεται, ωστόσο το μεγαλύτερο ρίσκο
στην παρούσα φάση είναι η ομαλή ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης
και η μετά το πρόγραμμα πειθαρχία.
Σημειώνεται ακόμα ότι οι επόμενες εκλογές αναμένονται το 2019 και αντιμετωπίζονται ως πιθανός καταλύτης.

Με το... δεξί μπήκε το 2018 για τις
ελληνικές εξαγωγές, καθώς συνεχίστηκε και το νέο έτος η ανοδική
τους πορεία. Την ίδια ώρα, ωστόσο,
παρατηρείται συνέχιση της μεγάλης αύξησης και των εισαγωγών,
στοιχείο που οφείλεται, αφενός,
στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης για πρώτες ύλες και καταναλωτικά αγαθά και, αφετέρου,
στη μη επαρκή αντικατάσταση
των εισαγόμενων αγαθών από εγχωρίως παραγόμενα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, διαμορφώθηκαν τον
Ιανουάριο του 2018 σε 2,14 δισ.
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε
σύγκριση με τον Ιανουάριο του
2017 κατά 18,5%. Εξαιρουμένων
των πετρελαιοειδών και της αξίας
των πλοίων, οι εξαγωγές κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση,
21,6%, και διαμορφώθηκαν σε 1,7
δισ. ευρώ.
Οι εισαγωγές κατέγραψαν επίσης
σημαντική άνοδο, η οποία χωρίς
τα πετρελαιοειδή και τα πλοία ανήλθε σε 18,3% και η αξία τους
διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο του
2018 σε 3,06 δισ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών
και της αξίας των πλοίων, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 4,47 δισ.

ευρώ καταγράφοντας αύξηση 1,1%
σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του
2017.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω
προκύπτει μείωση του εμπορικού
ελλείμματος εάν συμπεριληφθούν
τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, αλλά
αύξηση εάν αυτά εξαιρεθούν. Ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένων
των πετρελαιοειδών και της αξίας
των πλοίων, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εμφανίζεται να υποχωρεί κατά 14,8% σε σύγκριση
με τον Ιανουάριο του 2017 και να
διαμορφώνεται σε 1,98 δισ. ευρώ.
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών
και της αξίας των πλοίων, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
διαμορφώθηκε σε 1,36 δισ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση 14,4%.
Οι εξαγωγές προς τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης ανήλθαν σε
1,31 δισ. ευρώ, αποτελώντας το
51,6% του συνόλου των εξαγωγών
και καταγράφοντας αύξηση κατά
13,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο
του 2017. Οι εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες διαμορφώθηκαν σε 1,23
δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
24,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο
του 2017.
Οι εξαγωγές πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν συνολικά σε 841,9 εκατ. ευρώ, των βιομηχανικών ειδών
σε 406,5 εκατ. ευρώ και των τροφίμων σε 342 εκατ. ευρώ.
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Δυναμική επανεμφάνιση των μικρών
τραπεζών στην ελληνική αγορά

ΣΕΒ: Δημιουργία bad banks
θα βοηθήσει τη μείωση
των κόκκινων δανείων

Ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας διεκδικούν ABBank, IBG, Praxia
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες
για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
από τις αναπτυσσόμενες μικρότερες τράπεζες, με επίκεντρο την
Aegean Baltic Bank (ABBank), την
Επενδυτική Τράπεζα (IBG) και την
Praxia, που επιδιώκουν την καθιέρωσή τους στα τραπεζικά πράγματα, αξιοποιώντας το κενό που έχουν
αφήσει πίσω τους οι τέσσερις συστημικές στον κρίσιμο τομέα της
χρηματοδότησης της ελληνικής
οικονομίας.
Η επανεμφάνιση των μικρών
τραπεζών ευνοείται από τη σταδιακή βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και την
ανάγκη που υπάρχει για υγιείς χρηματοδοτήσεις, τη στιγμή που οι
συστημικές τράπεζες ρίχνουν όλες
τους τις δυνάμεις στην προσπάθεια
μείωσης των κόκκινων δανείων
και ολοκλήρωσης των stress tests.
Στελέχη του χώρου διαβλέπουν
την ευκαιρία για τη δημιουργία
μιας παράλληλης τραπεζικής αγοράς, χωρίς τα βαρίδια και λάθη του
παρελθόντος, αξιοποιώντας την
τεχνολογία, όπως συνιστά η περίπτωση της Praxia, αλλά και την υποδομή που υπάρχει ήδη στις περιπτώσεις των ABBank και IBG.
Οι εξελίξεις στην επανασύνταξη
των μικρών τραπεζών κορυφώνονται με την επικείμενη πώληση
της Επενδυτικής Τράπεζας (IBG),
για την οποία η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος πήρε δεκαήμερη παράταση μέχρι τις 26 Μαρτίου. Η παράταση συνδέεται με το
αυξημένο ενδιαφέρον, που φέρεται
να εκδηλώνεται από εγχώριους και
ξένους επενδυτές. Μεταξύ αυτών
funds του εξωτερικού, επενδυτικά
σχήματα με επικεφαλής πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του εγχώριου
τραπεζικού κλάδου και τη σύμπραξη των Barniveld Enterprises (όμιλος Βαρδινογιάννη) και Duet
Private Equity. Η IBG, εκτός από
πλήρη τραπεζική άδεια, είχε μέχρι
σήμερα επενδυτικό προσανατολισμό. Είναι από τις πρώτες τράπεζες
που εισήγαγε υπηρεσίες ειδικής

Στελέχη του χώρου διαβλέπουν την ευκαιρία για τη δημιουργία μιας παράλληλης τραπεζικής αγοράς, χωρίς τα
βαρίδια και τα λάθη του παρελθόντος, αξιοποιώντας την τεχνολογία, όπως συνιστά η περίπτωση της Praxia, αλλά
και την υποδομή που υπάρχει ήδη στις περιπτώσεις των ABBank και IBG.
<
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<
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<
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Η επιστροφή ευνοείται
από τη σταδιακή βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
διαπραγμάτευσης παραγώγων στην
Ελλάδα και ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής στα περισσότερα
παράγωγα προϊόντα του Χ.Α. διατηρώντας ηγετική θέση. Προσφέρει
παράλληλα υπηρεσίες συναλλάγματος, διαχείρισης διαθεσίμων, ανταποκριτικής τραπεζικής και υποστήριξης διεθνούς εμπορίου.
Τη στρατηγική της φαίνεται να
επανασχεδιάζει και η ABBank. Οπως
εξηγεί ο βασικός μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ.
Θεόδωρος Αφθονίδης, στα σχέδιά
της είναι η δραστηριοποίησή της
στον τομέα των χορηγήσεων στον
επιχειρηματικό τομέα, πέραν των

δανείων στη ναυτιλία, που αποτελούσε μέχρι σήμερα τη βασική της
δραστηριότητα. Εχοντας αποπληρώσει τον ELA, στον οποίο υποχρεώθηκε να προσφύγει μετά την
επιβολή των capital controls που
έπληξαν τις καταθέσεις της, η διοίκηση της τράπεζας δρομολογεί
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την οποία θα καλύψει με ιδιωτική τοποθέτηση το fund
Chenavari, ενισχύοντας το ποσοστό
του στη μετοχική σύνθεση της τράπεζας. Η τράπεζα, σύμφωνα με τον
κ. Αφθονίδη, διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ικανή ρευστότητα μέσα και από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με την
EBRD και την Παρευξείνια Τράπεζα
να αξιοποιήσει την υποδομή της
για να υποστηρίξει τα σχέδια διεύρυνσης των εργασιών της.
Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη
είναι η διαδικασία για την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της Praxia

Bank που επιδιώκει έως τα τέλη Απριλίου να έχει αντλήσει κεφάλαια
200 - 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στην
Ελλάδα. Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 40
- 60 εκατ. ευρώ συμμετέχει και ο
διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής
του Atlas Merchant Capital και βασικός μέτοχος της Praxia Bank κ.
Μπομπ Ντάιμοντ. Πρόκειται για
τη μεγαλύτερη επένδυση που πραγματοποιείται στον τραπεζικό τομέα
τα τελευταία χρόνια και η οποία
αφορά την ανάπτυξη νέων εργασιών και όχι ανακεφαλαιοποίηση.
Στόχος της Credicom είναι η δημιουργία μιας νέας ψηφιακής τράπεζας, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει δίκτυο περίπου 40
μικρών καταστημάτων (kiosks) χαμηλού κόστους με έμφαση τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτών.

www.lovefm.com.cy

Την ανάγκη ταχείας αντιμετώπισης του προβλήματος των κόκκινων δανείων και την ισχυροποίηση των τραπεζών, ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο Εβδομαδιαίο
Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία προσθέτοντας ότι στην επίτευξη του στόχου αυτού
θα μπορούσε να βοηθήσει η μεταβίβαση μη
εξυπηρετούμενων τραπεζικών ανοιγμάτων
σε κεντρικούς φορείς, δηλαδή bad banks.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος
προσαρμογής το καλοκαίρι του 2018, σημειώνεται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο, η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα εισόδου σε μια περίοδο
οιονεί «κανονικότητας». Η ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας όμως πραγματοποιείται,
μεταξύ άλλων, και σε ένα περιοριστικό πλαίσιο
τραπεζικής χρηματοδότησης, όπου τα επιτόκια είναι υπερδιπλάσια του μέσου όρου
στην Ευρωζώνη, και όπου η αύξηση στις
χρηματοδοτικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη
της βελτίωσης που σημειώνεται στην πρόσβασή τους στην τραπεζική χρηματοδότηση.
Παρ’ όλα αυτά, τους τελευταίους μήνες η
πιστωτική επέκταση έχει επανέλθει σε ελαφρώς θετικό πρόσημο, επηρεαζόμενη κυρίως
από τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν χαμηλές επισφάλειες (και επιβαρύνονται με επιτόκια δανεισμού κοντά στο 3%), και πολύ
λιγότερο από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υψηλές επισφάλειες.
Σημειώνεται, πάντως, ότι για επιχειρηματικά δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ το επιτόκιο
για νέες πιστώσεις ανέρχεται σήμερα στην
Ελλάδα σε 5,2% έναντι 2,9% στην Πορτογαλία
και 2,1% στην Ευρωζώνη, ενώ στη διαδικασία
λήψης τραπεζικού δανείου, το ποσοστό των
αιτήσεων που αποθαρρύνεται από τις τράπεζες (α΄ εξάμηνο του 2017) ανέρχεται στην
Ελλάδα σε 22,4% έναντι 6% στην Πορτογαλία.
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, εάν η Πορτογαλία,
που βγήκε από το μνημόνιο τον Μάιο του
2014, αποτελεί οδηγό για το τι θα συμβεί
και στην Ελλάδα μετά την έξοδό της από
το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018, τότε
μπορούν να αντληθούν τα εξής συμπεράσματα: Πρώτον, η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική είναι κλειδί για την αναβάθμιση
της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας
και μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά το κόστος χρηματοδότησης της οικονομίας.
Η έξοδος της Πορτογαλίας από το μνημόνιο
μπορεί μεν να οδήγησε σε πτώση των επιτοκίων για τις επιχειρήσεις, αλλά η μη αναβάθμιση έκτοτε της πορτογαλικής οικονομίας
έχει διατηρήσει τα πορτογαλικά επιτόκια
σε επίπεδα σχεδόν κατά 50% υψηλότερα

από τον μέσο όρο στις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωζώνης, με τη διαφορά να παραμένει
σταθερή στα επίπεδα που επικρατούσαν
κατά την έξοδο της Πορτογαλίας από το μνημόνιο. Συνεπώς, τα επιτόκια χρηματοδότησης
των ελληνικών επιχειρήσεων στη μετά μνημονιακή εποχή, αν δεν επιτευχθεί κάποια
μεγάλη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας (που είναι με τη σειρά της συνάρτηση της ακολουθούμενης σταθεροποιητικής πολιτικής), θα είναι δύσκολο να
πέσουν κάτω του σημερινού διαφορικού επιπέδου, που βρίσκεται στο 150% (5,2%
έναντι 2,1%).
Δεύτερον, οι αγορές, επίσης, ανά πάσα
στιγμή μπορεί να επιβαρύνουν δυσανάλογα
το κόστος δανεισμού του Δημοσίου, των
εγχώριων τραπεζών και επιχειρήσεων μιας
χώρας, αν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές που
αποσταθεροποιούν τη δημοσιονομική και
διαρθρωτική της προσαρμογή.
Αυτό συνέβη στην Πορτογαλία την περίοδο
2015-2017, αν και οι αποδόσεις των πορτογαλικών ομολόγων επανήλθαν προς το τέλος
της περιόδου με επιτυχία στα χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς, χρειάζεται εγρήγορση ώστε
να ακολουθείται ανά πάσα στιγμή σταθερή
και αξιόπιστη οικονομική πολιτική.
Είναι, λοιπόν, σημαντικό στη μετά μνημονιακή εποχή, η οικονομική πολιτική στην
Ελλάδα να αντισταθμίζει τυχόν αναταράξεις
προερχόμενες από οικονομικές και πολιτικές
εξελίξεις που διαταράσσουν την επενδυτική
εικόνα της χώρας. Τρίτον, όπως η Ελλάδα,
έτσι και η Πορτογαλία δεν φαίνεται να μειώνουν γρήγορα τα κόκκινα δάνεια, με την
Ελλάδα να έχει, βεβαίως, τρεις φορές περισσότερα δάνεια σε καθυστέρηση ως ποσοστό
της συνολικής αξίας των δανείων (45% έναντι
15%). Το αποτέλεσμα είναι η χρηματοδότηση
της οικονομίας να είναι υποτονική και στις
δύο χώρες, αν και στην Πορτογαλία η κατάσταση είναι καλύτερη. Συνεπώς, είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς θετικά το ότι οι
χρηματοδοτικές συνθήκες στην ελληνική
οικονομία θα βελτιωθούν άρδην μετά την
έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο του
2018, ενώ θα περάσουν μάλλον αρκετά χρόνια
πριν να συγκλίνουν οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων προς τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης από το τραπεζικό
σύστημα. Η επαναφορά της οικονομίας και
των επιχειρήσεων σε δυναμικούς ρυθμούς
ανάπτυξης, τονίζει ο ΣΕΒ, απαιτεί από τις
τράπεζες μια πιο ευνοϊκή πολιτική επιτοκίων
δανεισμού, που σήμερα δεν συμβαίνει, επιβραδύνοντας τις προοπτικές ανάκαμψης της
χώρας.

To Love Fm 100.7 και η Cobalt αναζητούν
ένα τυχερό ζευγάρι που θα ταξιδέψει
στην κοσμοπολίτικη Μύκονο με όλα τα
αεροπορικά έξοδα πληρωμένα
Συντονιστείτε στο Love Fm 100.7
και μάθετε πώς θα διεκδικήσετε
αυτό το μοναδικό δώρο!

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Απριλίου από την
πρωινή εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος και της Χριστιάνας Αρτεμίου.
ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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Μαθήματα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
Η πρόταση έρχεται σε μια στιγμή που η Γερμανία μάχεται με την αύξηση δύο ειδών αντισημιτισμού
Της KATRIN BENNHOLD

Δεν ήταν ο τοίχος των εκτελέσεων ή ο ηλεκτρικός φράκτης, ούτε η οσμή από την
ανθρώπινη σάρκα που καιγόταν μέρα και
νύχτα που έκαναν τους εφήβους να παγώσουν. Ηταν οι κουκέτες. Μέσα από την κανονικότητά τους, μιλήσαν στους μαθητές
της Γ΄ Γυμνασίου που επισκέφθηκαν το
στρατόπεδο συγκέντρωσης Σάξενχαουζεν
περισσότερο από οποιοδήποτε βιβλίο Ιστορίας. «Ετσι ζούσαν», είπε ο Ντέιμιαν,
15 ετών, κοιτάζοντας τις τριώροφες κουκέτες
που δεν διέθεταν σκάλα.
Οταν ο καθηγητής Ιστορίας Τζέικομπ
Χέτζελεϊν αποφάσισε να πάει τα παιδιά
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, μια σύντομη βόλτα με το τρένο, δεν γνώριζε πώς
θα κατέληγε το εγχείρημά του. Τα μαθήματά
<
<
<
<
<
<

Προσπάθεια σύνδεσης
Γερμανών και μεταναστών
με την Ιστορία.
του για τη ναζιστική Γερμανία βρήκαν ενθουσιώδη ανταπόκριση. Στις εκλογές, όμως,
που έγιναν, στην τάξη πολλοί μαθητές ψήφισαν υπέρ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ενα αγόρι πιάστηκε να ζωγραφίζει
μία σβάστικα στη ζακέτα του φίλου του.
Ενα άλλο κάνει μιμήσεις του Χίτλερ όταν
νομίζει ότι ο Χέτζελεϊν δεν κοιτάζει. Το αριστερό του χέρι είναι κάτω από τη μύτη
και το δεξί είναι τεντωμένο. Κι έπειτα είναι
ο Μαχμούντ και ο Φερντούς, νεοφερμένοι
πρόσφυγες από την Αίγυπτο και το Αφγανιστάν, όπου το αντι-ισραηλινό αίσθημα
συχνά μπερδεύεται με τον αντισημιτισμό
και συχνά την άρνηση του Ολοκαυτώματος.
Ο Χέτζελεϊν, που ήταν δάσκαλος σε επαγγελματική σχολή όπου οι εννέα στους δέκα
μαθητές είχαν τουρκική ή αραβική καταγωγή, γνωρίζει για το συνήθη αντισημιτισμό.

Ο Φερντούς Μομίνζντα, αριστερά, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Σάξενχαουζεν στη Γερμανία.

Αλλωστε, το «Εβραίος» είναι διαδεδομένη
βρισιά στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Βερολίνου. «Γίνεται δυσκολότερη η διδασκαλία
της Ιστορίας», λέει. Η διδασκαλία της Ιστορίας είναι ο πυλώνας της εθνικής ταυτότητας στη μεταπολεμική Γερμανία. Γι’
αυτό τον λόγο η Σαουσάν Τσεμπλί, Βερολινέζα βουλευτής παλαιστινιακής καταγωγής, πρόσφατα κατέληξε σε μία επαναστατική ιδέα: να γίνουν οι επισκέψεις στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης υποχρεωτικές
για όλους. «Αυτό είναι για το ποιοι είμαστε
ως χώρα», δήλωσε σε πρόσφατη συζήτηση
στο Βερολίνο. «Πρέπει να κάνουμε την ιστορία μας σχετική για όλους. Οι Γερμανοί
δεν νιώθουν συνδεδεμένοι με το παρελθόν
και οι μετανάστες νιώθουν αποκλεισμένοι
από το παρόν». Η πρόταση της Τσεμπλί
έρχεται σε μια στιγμή όπου η Γερμανία μάχεται με την αύξηση δύο ειδών αντισημιτισμού και καθώς η εβραϊκή κοινότητα,
που σήμερα αριθμεί 200.000 μέλη, νιώθει
και πάλι νευρικότητα. Οι νεοναζί νιώθουν
ικανοποίηση επειδή η Εναλλακτική για τη
Γερμανία, το πρώτο ακροδεξιό κόμμα, κατάφερε να μπει στο Κοινοβούλιο, για πρώτη
φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και
υπάρχει ανησυχία για την αφομοίωση του
περίπου ενός εκατομμυρίου μεταναστών,
πολλοί εκ των οποίων από τη Μέση Ανατολή
και μουσουλμάνοι, γεγονός που δημιούργησε θερμοκοιτίδες ενός διαφορετικού είδους αντισημιτισμού, μιας μορφής που
κρύβεται πίσω από τις αδικίες της ισραλινο-παλαιστινιακής σύρραξης επιστρέφοντας
στα παλιά μισητά στερεότυπα. Ηταν οι μετανάστες, πολλοί από τους οποίους Γερμανοί
παλαιστινιακής καταγωγής, όπως είναι και
η ίδια, που συγκεντρώθηκαν στην Πύλη
του Βρανδεμβούργου με σημαίες που έγραφαν «Θάνατος στο Ισραήλ» που έκαναν
την κυρία Τσεμπλί να μιλήσει. Το Βερολίνο
αντέδρασε άμεσα και η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον πρώτο διορισμό ενός συντονιστή αντισημιτισμού.

Αντιτρομοκρατικός νόμος βλάπτει την ισπανική σάτιρα
ΜΑΔΡΙΤΗ. Για «κατακόρυφη αύξηση» στις
διώξεις υπό την αμφιλεγόμενη διάταξη του
άρθρου 578 κατά της τρομοκρατίας του ισπανικού ποινικού κώδικα προειδοποιεί
η Διεθνής Αμνηστία, για τον λόγο ότι επιφέρει αποτρεπτικά αποτελέσματα έναντι
της σάτιρας και οδηγεί χρήστες των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιογράφους

και μουσικούς στην αυτολογοκρισία. Το
άρθρο προβλέπει πως σε όσους αποδεικνύεται ότι «εκθειάζουν την τρομοκρατία,
δικαιολογούν τρομοκρατικές πράξεις ή ταπεινώνουν τα θύματα τρομοκρατικών εγκλημάτων... θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης, πρόστιμο και απαγόρευση εργασίας
στον δημόσιο τομέα». Η οργάνωση ζητάει

την κατάργηση του άρθρου και υπογραμμίζει πως οι υποθέσεις που έχουν φτάσει
στα δικαστήρια αφορούν υποθέσεις για
την εξύμνηση τοπικών τρομοκρατικών ομάδων όπως είναι η ΕΤΑ. Ο διευθυντής της
Διεθνούς Αμνηστίας στην Ισπανία, Εστεμπάν Μπελτράν, δήλωσε πως «το να στέλνεις ράπερ στη φυλακή για στίχους τρα-

γουδιών και να καθιστάς παράνομη την
πολιτική σάτιρα καταδεικνύουν πόσο στενά
είναι τα όρια του αποδεκτού διαδικτυακού
λόγου». Η κυριότερη υπόθεση αφορούσε
μια Ισπανίδα μαθήτρια, που καταδικάστηκε
επειδή είχε αναρτήσει αστεία στο Twitter
για τη δολοφονία ενός Ισπανού πρωθυπουργού που συνέβη το 1973.

Οι διαταραχές του ύπνου
είναι κληρονομικές
Η αϋπνία είναι εν μέρει κληρονομική, σύμφωνα με μια
νέα μεγάλη αμερικανική γενετική έρευνα. Οι επιστήμονες
εντόπισαν συγκεκριμένα γονίδια που μπορεί να πυροδοτήσουν την ανάπτυξη διαταραχών του ύπνου και τα οποία
είναι δυνατό να κληροδοτηθούν στους απογόνους. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
γενετική σχέση ανάμεσα στην
αϋπνία και σε ψυχιατρικές
διαταραχές όπως η σοβαρή
κατάθλιψη, αλλά επίσης ανάμεσα στην αϋπνία και σε σωματικές παθήσεις, ιδίως τον
διαβήτη τύπου 2.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Μάρεϊ Στάιν του
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας-Σαν Ντιέγκο, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό βιολογικής ψυχιατρικής Molecular Psychiatry,
πήραν δείγματα DNA από περισσότερους από 33.000 στρατιώτες και στη συνέχεια έκαναν ανάλυση του γονιδιώματός τους. Η χρόνια αϋπνία
πάει χέρι χέρι με διάφορα χρόνια προβλήματα υγείας όπως
η καρδιοπάθεια, ο διαβήτης
και οι ψυχικές παθήσεις. Οι
επιστήμονες ελπίζουν ότι η
καλύτερη κατανόηση του γενετικού υπόβαθρου της αϋπνίας θα οδηγήσει σε καλύτερες φαρμακευτικές θεραπείες στο μέλλον.

Γονίδια εξυπνάδας

Σε μια άλλη εξέλιξη βρέθηκαν περισσότερα από 500
γονίδια που συνδέονται με τη
νοημοσύνη. Τα γονίδια που
συνδέονται με την ανθρώπινη

εξυπνάδα ανακαλύφθηκαν
στο πλαίσιο μιας νέας βρετανοαμερικανικής γενετικής έρευνας, της μεγαλύτερης του
είδους της μέχρι σήμερα.
Οι ερευνητές από τα πανεπιστήμια Εδιμβούργου, Σαουθάμπτον και Χάρβαρντ, με
επικεφαλής τον επιδημιολόγο
δρα Ντέιβιντ Χιλ, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό βιολογικής ψυχιατρικής Molecular Psychiatry,
σύμφωνα με το New Scientist
και τη βρετανική «Τέλε<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με νέα γενετική έρευνα, υπάρχουν περισσότερα
από 500 γονίδια που
συνδέονται με τη διανοητική ικανότητα.
γκραφ», ανέλυσαν στοιχεία
και συνέκριναν το DNA άνω
των 240.000 ανθρώπων.
Εντόπισαν έτσι 538 γονίδια
και 187 περιοχές του γονιδιώματος που σχετίζονται με τη
διανοητική ικανότητα. Μερικά
από αυτά τα γονίδια έχουν
ήδη βρεθεί να συνδέονται και
με άλλα πράγματα, όπως η
μακροζωία. Τα «γονίδια της
εξυπνάδας» –ορισμένα τουλάχιστον από αυτά– φαίνεται
να βελτιώνουν τη μετάδοση
των σημάτων μεταξύ των νευρώνων σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου και, παράλληλα, να προστατεύουν
από την άνοια και τον πρόωρο
θάνατο.

TRAVELLING TO

FEELS GOOD
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Συντονιστείτε στο
The Breakfast Show
με τον Κωνσταντίνο και τη Μαρίνα
και διεκδικήστε
ένα ταξίδι δύο ατόμων
για τo Δουβλίνο
με την Cobalt.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy
*Ίσχύουν όροι και προϋποθέσεις
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Περιορισμένη
πτώση κατά 0,23%
στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε
την Τρίτη στις 805,58 μονάδες
Εγκλωβισμένη η χρηματιστηριακή αγορά
μεταξύ της αδράνειας των ξένων χαρτοφυλακίων και της έλλειψης φρέσκων
κεφαλαίων, έχει βαλτώσει στα επίπεδα
των 800 μονάδων. Οι εγχώριοι επενδυτές
παραμένουν απόντες και η αγορά συνεχίζει να κινείται μεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας στις συνεδριάσεις του Μαρτίου. Χθες, συμπληρώθηκε η έκτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, με συνολικές απώλειες 3,15% για τον Γενικό
Δείκτη, μείωση της κεφαλαιοποίησης
κατά 1,32 δισ. ευρώ, ενώ στις πρώτες
55 συνεδριάσεις του 2018 οι 29 έχουν
κλείσει με πτώση και οι υπόλοιπες 26
με θετικό πρόσημο.
Στη ρηχή ελληνική αγορά την αβεβαιότητα συντηρούν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ενώ αντικείμενο προβληματισμού αποτελούν τα θέματα της αξιολόγησης, η σεναριολογία για τα τραπεζικά τεστ αντοχής (stress test) και οι
εκτιμώμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου στις
τράπεζες. Θετικό αντιστάθμισμα οι εκτιμήσεις και οι πληροφορίες για την εταιρική κερδοφορία και τις επιδόσεις μεγάλων εισηγμένων εταιρειών με αφορμή
τα ετήσια αποτελέσματα του 2017 που
ανακοινώνονται αυτή την περίοδο.
Στη χθεσινή συνεδρίαση, ο Γενικός
Δείκτης υποχώρησε 0,23% στις 805,58
μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά κινήθηκε

μεταξύ των 796,86 μονάδων (-1,31%) και
811,89 μονάδων (0,55%). Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,57 εκατ.
ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 65,5 εκατ.
τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων
πράξεων αξίας 6,56 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν 3,9 εκατ. μετοχές. H μετοχή της
Τράπεζας Πειραιώς υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες 4,15% και υποχώρησε
στα 2,96 ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,56%,
στις 2.061,39 μονάδες, ενώ κέρδη
3,01% κατέγραψε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης Mid Cap και διαμορφώθηκε στις 1.314,90 μονάδες. Ο τραπεζικός
δείκτης έκλεισε με πτώση 0,73% στις
813,34 μονάδες.
Οριακά κέρδη κατέγραψαν χθες τα
κρατικά ομόλογα με την τιμή του 10ετούς
ομολόγου να ανέρχεται στα 96,85 λεπτά
του ευρώ και την απόδοση να διαπραγματεύεται στο 4,15%. Το 7ετές κρατικό
ομόλογο παρουσίασε τιμή στα 97,25 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να κυμαίνεται στο 3,83%, ενώ η τιμή του 5ετούς ομολόγου ανήλθε στα 100,55 λεπτά
του ευρώ και η απόδοση διαπραγματεύθηκε στο 3,40%. Το spread του 10ετούς
ομολόγου ανήλθε στις 357 μονάδες βάσης
από 358 μονάδες βάσης της προηγούμενης συνεδρίασης.

a.ntokas@kathimerini.gr

Eταιρείες
3M COMPANY
ALCOA CORP
ALLEGHANY CRP
ALTRIA GROUP
AMAZON COM
AMER EXPRESS C
AMER INTL GROU
AMGEN
APPLE INC175.67
AVON PRODUCTS
BANK OF AMERIC
BAXTER INTL IN
BOEING CO
BRISTOL MYERS
CAMPBELL SOUP
CATERPILLAR IN
CIGNA CORP
CHEVRON
CISCO SYSTEMS
CITIGROUP
CERVECERIAS
COCA-COLA CO
COLGATE PALMOL
DANAOS CORP
DIANA SHIPPING
ENTERGY CP
EXELON CORP
EXXON MOBIL
FEDEX CORP
FORD MOTOR CO
INTL BUS MACHI
GENERAL DYNAMI
GENERAL ELEC C
GOLDM SACHS GR
HALLIBURTON CO
HARTFORD FINL
HP INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTL
INTEL CORP
JOHNSON JOHNSO
JPMORGAN CHASE
LAZARD
MCDONALD’S COR
MERCK & CO
MICROSOFT CP
3M COMPANY
MORGAN STANLEY
NIKE INC CL B
NORFOLK SOUTHE
PFIZER INC
PROCTER & GAMB
RAYTHEON CO
ROCKWELL AUTOM
SCHLUMBERGER L
SOUTHERN
STEALTHGAS
TSAKOS ENERGY
UNISYS CORP
UNITED TECH CP
UNITEDHEALTH G
US BANCORP
VERIZON COMMS
WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

Πριν από
το κλείσιμο

Πετρέλαιο και τράπεζες ώθησαν ανοδικά τις αγορές
Ανοδικά κινήθηκαν χθες οι αγορές
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού,
καθώς η αμερικανική αγορά πήρε
ώθηση από την άνοδο της τιμής του
πετρελαίου και τη συνεπακόλουθη
τόνωση του ενεργειακού τομέα, ενώ
οι ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν
κέρδη χάρις στην άνοδο του τραπεζικού κλάδου.
Πιέσεις δέχθηκε, πάντως, ο κλάδος των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας εν μέσω ανησυχίας για το
ενδεχόμενο να επιβληθούν αυστηρές ρυθμίσεις και υψηλοί φόροι.
Παράλληλα, περιόρισε την άνοδο
η πτώση της μετοχής του Facebook,
που σημείωσε απώλειες 4,2% όταν
διέρρευσε πως η εταιρεία διερευ-

νάται από τις αμερικανικές αρχές
σχετικά με τη διαρροή προσωπικών
δεδομένων χρηστών της. Ετσι στη
Wall Street αργά το βράδυ ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης Dow
Jones σημείωνε άνοδο 0,51% και
ο S&P 500 ελαφρά άνοδο 0,15%. Σε
ό,τι αφορά τις τιμές του πετρελαίου,
αργά το βράδυ το αργό ΗΠΑ κινείτο
ανοδικά σε επίπεδα γύρω στα 63,40
δολάρια το βαρέλι και το Brent στα
65,24 δολάρια το βαρέλι.
Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός
δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο
0,5%. Ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας σημείωσε τη μικρότερη άνοδο,
μόλις 0,4%, έχοντας καταγράψει ζημίες άνω του 1,5% στη συνεδρίαση

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

New York/Nέα Yόρκη

Μεγάλες τράπεζες σημείωσαν σημαντική άνοδο, με τη μετοχή της Lloyd’s να καταγράφει κέρδη 0,9% και τη μετοχή της HSBC κέρδη 0,7%.

(Σε δολάρια)

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Μετ. %
0.3498
0.1726
-1.5141
-1.4965
1.9519
0.2741
2.2204
-0.0438

232.37
46.44
617.95
61.545
1575.085
95.1
55.659
182.47
0.2111
2.88 -0.6897
32.075
0.2971
66.92 0.2397
338.26
1.9592
66.63 0.8476
42.96 -1.4679
154.24
1.3736
165.54 -0.5407
114.7
0.7112
44.395 0.2824
73.16 0.6327
29.23 -0.8817
43.14 -0.2774
69.65 -0.5852
1.25
0
3.72 0.5405
78.77 0.2928
38.31 0.2355
74.045 -0.1416
250.97 0.5448
11.02 0.0908
156.01 -0.8516
225.46 0.6967
13.69 -2.7008
263.24 0.2704
45.435 1.6898
53.8 0.6548
23.405 0.8836
178.36
0.7115
150.75 0.3662
51.495 1.3083
131.19 0.7294
114.61 0.0699
54.72 0.3668
160.0901 0.6793
54.6 -0.0549
93.58 0.7428
232.35 0.3412
57.685 1.2906
66.655
1.4381
139.585 0.2982
36.37
0.1101
78.3162 -0.4371
212.86
1.0012
182.655 0.3544
65.575
1.3524
43.85 -0.7245
4.12
0
3.495 -2.1008
11.4 2.2422
127.13
-0.055
227.011 0.8714
52.635 -0.3125
47.6223 -1.4235
101.185 -0.2907
54.805 -1.2167
87.77 0.3659

Εταιρείες
ANGLO AMERICAN
ASSOC.BR.FOODS
ADMIRAL GROUP
ASHTEAD GRP.
ANTOFAGASTA
AVIVA PLC
ASTRAZENECA
BABCOCK INTL
BAE SYSTEMS
BARCLAYS
BRIT AM TOBACC
BARRATT DEVLPM
BERKELEY GRP
BR LAND CO
BHP BILLITON
BUNZL
BP
BURBERRY GRP
BT GROUP
COCACOLA HBC A
CARNIVAL
CENTRICA
COMPASS GROUP
CAPITA PLC
CRH
DIXONS CARPHO
DCC
DIAGEO
DIRECT LINE
EXPERIAN
EASYJET
FRESNILLO
GKN
GLENCORE
GLAXOSMITHKLIN
HIKMA
HAMMERSON H
HARGREAVES LS
HSBC HOLDINGS
INTL CONSOL AI
INTERCONT HOTE
3I GROUP
IMP.BRANDS
INTU PROPERTIE
INMARSAT
INTERTEK GROUP
ITV
JOHNSON MATTHE
KINGFISHER
LAND SECS.
LEGAL & GENERA
LLOYDS BNK GRP
LOND STOCK EXC
MERLIN
MARKS & SP.
MONDI
NATIONAL GRID
NEXT
OLD MUTUAL
PROVIDENT FINC
PRUDENTIAL
PERSIMMON
PEARSON
RECKIT BNCSR G
ROYAL BANK SCO
RDS ‘A

Χθεσινό
1705.6
2494
1892
1983
944.6
514.6
4868
667
585.2
215.95
3988
534.2
3825
652.6
1407.8
2059
463.9
1678.5
223.5
2470
4765
132.75
1528
152.9
2435
182
6730
2417.5
388.4
1610.5
1679.5
1166
424.8
368.25
1297.4
1112.5
541.6
1748
699.1
629.2
4516
904.4
2372.5
216
382
4989
144.85
3177
337.7
947.2
264.4
67.87
4036
355.6
1716219
1925.5
761.3
4752
247.5
921.6
1903
2551
764
5634
263.5
2198.5

Μετ. %
0.625
-0.12
0.719
0.634
-0.063
0.117
0.423
-0.833
0.584
-0.484
-1.042
1.328
1.432
0.71
1.383
1.329
0.903
0.509
-0.975
-0.843
0.634
-2.174
-0.294
-3.655
0.165
-3.269
-1.102
0.145
1.014
0.593
0.569
-1.811
0.141
-0.271
-0.338
0.953
-0.147
1.392
0.503
0.704
0.155
1.254
-1.719
2.613
-2.675
1.32
-0.481
1.697
0.059
1.11
1.303
1.102
1.945
-0.084
-0.22
0.443
-0.601
0.913
1.936
-1.073
1.304
0.75
-0.157
-0.757
2.29
1.057

ROYAL DTCH SHL
RELX
RIO TINTO
ROYAL MAIL R
ROLLS ROYCE PL
RANDGOLD RES
RSA INSRANCE G
SAINSBURY(J)
SCHRODERS
SAGE GROUP
SHIRE
ST JAMESS PLAC
SKY PLC
SMITHS GROUP
SMITH&NEPHEW
SPORTS DI INT
SSE PLC
STANDRD CHART
SEVERN TRENT
TRAVIS PERKINS
TESCO
TUI AG
TAYLOR WIMPEY
UNILEVER
UNITED UTIL GR
VODAFONE GROUP
WPP PLC
WHITBREAD

2229.5
1473.5
3658.5
525
903.4
5884
630
233.5
3405
669.2
3084.5
1134.5
1310
1558
1314.5
374.1
1212
749.7
1726
1279
206.9
1568
187.9
3767.5
677.4
196.74
1146
3811

Zurich /Zυρίχη
Εταιρείες
ABBLTDN
RICHEMONTN
GEBERITN1
LAFARGEHOLCIM
NOVARTISN
ROCHEHOLDING
SGSN
SWATCHGROUPI
ADECCON
JULIUSBAERN
CSGROUPAG
GIVAUDANN
NESTLESA
TRANSOCEANN
SWISSCOMN
SWISSREN
UBSGROUPN
ZURICHINSURAN

1.272
-0.506
1.301
0.153
1.233
0.239
0.865
0.043
0.472
-0.149
0.097
1.521
0
-0.128
-0.417
-0.769
-0.615
-0.676
-1.089
-0.428
0.145
2.283
1.54
-0.225
-1.855
-0.957
-2.135
-0.288

(Σε ελβ.φρ.)

Χθεσινό
22.92
87.32
430.2
53.12
77.54
219.4
2452
413.6
70.02
61.5
17.315
2155
75.8
9.3
479.3
96.1
17.59
312.7

Μετ. %
0.88
2.18
0.14
0.23
0.23
0.02
-0.24
2.15
-0.62
1.28
1.05
0.89
-0.13
2.2
-4.64
0.71
1.47
0.97

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N
ALLIANZ SE
BASF SE
BAY MOT WERKE
BEIERSDORF
BAYER N AG
COMMERZBANK
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG N
DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE POST
DT BOERSE N
DT LUFTHANSA A
DT TELEKOM N
E.ON SE NA
FRESENIUS MEDI

Χθεσινό
194.65
189.2
84.43
85.99
86.98
94.23
12.014
223.5
68.68
12.66
36.47
111.05
27.38
13.195
8.866
82.28

Μετ. %
2.15
3.42
0.83
0.82
-0.74
0.56
0.088
3
0.15
0.11
0.14
2.6
0.72
-0.075
-0.03
0.52

FRESENIUS SE
HEIDELBERGCEME
HENKEL AG&CO V
INFINEON TECH
K+S AG NA
LINDE
MERCK KGAA
MUENCH. RUECK
RWE AG
THYSSENKRUPP A
VOLKSWAGEN VZ
VONOVIA SE
SIEMENS N
SAP SE

63
82.06
106.4
23
23.76
171.65
78.64
192.2
19.99
21.79
161.3
39.34
105.82
85.4

Χθεσινό
43.25
5.682
79.9
7.41
173.65
24.8
49.4
86.12
81.1
2.467
36.42
19.155
32.57
56.88
16.7
25.295
192.2
43.51
38.55
42.42

Milano/Mιλάνο
Εταιρείες
A2A SPA
ATLANTIA
AZIMUT HLDG
CIR-COMP
ENEL
EXOR
ENI
GENERALI ASS
GEOX
INTESA SANPAOL
LUXOTTICA
MEDIASET
MEDIOBANCA
PARMALAT
RCS MEDIAGROUP
PRYSMIAN
SNAM
STMICROELEC.N.
TELECOM ITALIA
TENARIS
TERNA
UNICREDIT

0.3
0.06
-1.5
0.3
0.5
0.65
0.58
4.55
-0.06
0.13
1.76
0.59
0.46
-0.39

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
AJINOMOTO
ASAHI GROUP HL

(Σε ευρώ)

Μετ. %
-0.44
2.27
0.76
-5.19
1.28
1.43
0.1
0.7
1.63
-1.83
1.65
0.47
0.42
-2.23
-0.12
1.36
0.84
0.31
0.73
0.57

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.48
25.53
17.98
1.14
4.88
60.48
14.13
15.74
2.87
3.059
50.76
3.10
9.78
2.97
1.23
26.50
3.64
19.91
0.80
14.60
4.72
17.236

Μετ. %
1.49
25.52
17.95
1.15
4.82
59.76
13.94
15.71
2.85
0.63
50.44
3.10
9.78
2.97
1.24
26.58
3.66
19.49
0.81
14.31
4.67
0.47

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1943
5485

του Λονδίνου, καθώς η μικρή άνοδος
του πληθωρισμού δεν ακύρωσε την
προσδοκία για αυξήσεις των επιτοκίων. Μεγάλες τράπεζες σημείωσαν
σημαντική άνοδο, με τη μετοχή της
Lloyd’s να καταγράφει κέρδη 0,9%
και τη μετοχή της HSBC κέρδη 0,7%.
Ο τραπεζικός κλάδος οδήγησε, έτσι,
τον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου
να κλείνει με ελαφρά άνοδο 0,26%.
Παράλληλα ο Xetra DAX της Φρανκφούρτης έκλεισε με άνοδο 0,74%
και ο CAC 40 στο Παρίσι με άνοδο
0,57%. Με άνοδο 0,73% και 0,18%
έκλεισαν αντιστοίχως οι αγορές του
Μιλάνου και της Μαδρίτης. Το ευρώ
αργά το βράδυ κυμαινόταν στο
1,22044 δολάριο.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

Amsterdam/Aμστερνταμ
Εταιρείες
AALBERTS INDUS
AEGON
AKZO NOBEL
ALTICE A
ASML HOLDING
BOSKALIS WESTM
GEMALTO
HEINEKEN
KONINKLIJKE DS
KPN KON
NN GROUP
OCI
PHILIPS KON
RANDSTAD
RELX
ROYAL DUTCH SH
UNIBAIL RODAMC
UNILEVER DR
VOPAK
WOLTERS KLUWER

της Δευτέρας. Μεταξύ των εταιρειών
υψηλής τεχνολογίας, η γερμανική
εταιρεία παραγωγής λογισμικού SAP
υποχώρησε κατά 0,5% όταν δόθηκαν
στη δημοσιότητα τα απογοητευτικά
αποτελέσματα της Oracle. Χειρότερη
ήταν η πορεία των μετοχών εταιρειών τηλεπικοινωνιών, με τις ελβετικές Swisscom και Sunrse να καταγράφουν πτώση 4,6% και 6,4% αντιστοίχως. Από τους χαμένους της
χθεσινής συνεδρίασης ήταν, άλλωστε, ο κλάδος των διαφημιστικών,
με τη μετοχή της Publicis να χάνει
τα κέρδη που είχε σημειώσει νωρίτερα. Τις όποιες απώλειες υπερκάλυψε, πάντως, ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών, ειδικότερα στην αγορά

Μετ. %
0.21
-1.28

ASTELLAS PHARM
BRIDGESTONE CO
CANON INC
CASIO COMPUTER
CITIZEN WATCH
CLARION
CREDIT SAISON
DAIWA SEC GROU
SUBARU
FUJIFILM HOLDI
FUJITSU LTD
HINO MOTORS
HITACHI
HONDA MOTOR
IHI
ISUZU MOTORS
KAWASAKI HVY I
KAJIMA CORP
KEIO
KOBE STEEL
KONICA MINOLTA
JTEKT
MITSUB UFJ FG
MITSUBISHI COR
MITSUBISHI ELE
MITSUBISHI MOT
NEC CORPORATIO
NIKKON HLDG
NIKON CORP
NIPPON SUISAN
NISSAN MOTOR C
NOMURA HOLDING
NISSAN CHEM IN
NIPPON PAPER I
NTT DOCOMO
OBAYASHI CORP
ODAKYU ELEC RA
OJI HOLDINGS
OSAKA GAS
PIONEER
RICOH CO LTD
SECOM
SEVEN & I HLDG
SHARP CORP
SHIMIZU CORP
SHISEIDO
SONY CORP
SMFG
SUMITOMO CHEM
SUZUKI
TAISEI CORP
TDK CORPORATIO
TOBU RAILWAY
TOKIO MARINE H
TORAY INDUSTRI
TREND MICRO
TOPY INDS LTD
TORAY INDUSTRI
TOSHIBA CORP
TOYOBO
TOYOTA MOTOR C
YAMAHA CORP

1589.5
4588
3859
1629
776
315
1796
702.3
3616
4286
632.9
1374
783.8
3642
3305
1633
3485
991
4575
1044
923
1570
710.1
2882
1711.5
773
3190
2813
1965
5485
1119.5
630.7
4180
2036
2769
1173
2150
686
2076.5
180
1129
7698
4472
3445
951
6196
5138
4542
614
1260
5260
9870
3220
4960
1017.5
6110
3145
1017.5
325
2174
6853
4615

Paris/Παρίσι
Εταιρείες
ACCOR
AIR LIQUIDE
ALSTOM
AXA
BNP PARIBAS

-0.9
0
-0.44
-0.55
1.31
-0.32
0.84
1.14
0.31
-0.72
0.05
-0.29
-0.17
0.08
-0.45
-0.09
-0.71
0.61
0.77
-1.23
1.43
1.29
0.54
0.49
-0.7
2.38
-0.31
0.21
-2.48
-0.19
0.58
0.33
-1.3
0.25
-0.34
0.19
-0.29
2.24
0
2.08
0.34
-0.49
0
-1.04
-2.87
-0.12
0.38
0.33
-0.24
0.38
-0.4
0.63
1.2
-0.88
-0.49
-0.16
-0.88
0.93
-0.73
0.38
-1.07
(Σε ευρώ)

Χθεσινό
46.50
100.70
35.56
22.46
61.60

Μετ. %
46.21
100.25
34.79
22.33
61.73

BOUYGUES

41.43

41.36

CAPGEMINI

104.40

104.30

CARREFOUR

17.00

16.96

CASINO GUICHAR

39.48

39.75

CREDIT AGRICOL

13.68

13.62

DANONE

66.68

66.24

DASSAULT SYSTE

111.00

110.50

EDF

11.09

11.07

ESSILOR INTERN

110.55

110.10

L’OREAL

181.65

181.10

L.V.M.H.

251.55

246.00

LAGARDERE S.C.

23.12

23.20

MICHELIN

126.35

124.90

PERNOD RICARD

133.50

131.95

PEUGEOT
KERING

18.82

18.81

387.50

378.00

PUBLICIS GROUP

56.72

59.10

RENAULT

95.24

94.49

SAINT-GOBAIN

45.81

45.82

SANOFI

65.80

66.17

SCHNEIDER ELEC

72.72

71.46

SOCIETE GENERA

45.46

45.58

SODEXO

99.00

99.00

STMICROELECTRO

19.91

19.50

TF1

11.23

11.22

THALES

96.96

97.10

TOTAL

46.24

46.20

VEOLIA ENVIRON

18.92

19.22

Χθεσινό

Μετ. %

Madrid/Mαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ACS CONS Y SER
ABERTIS

32.6

0.4313

18.22

0.0549

AENA SME169.75

-0.1177

ACERINOX

11.705

-0.128

ACCIONA SA

62.54

-1.2942

AMADEUS

61.6

0.4894

BANKIA

3.803

-0.1837

BBVA

6.597

0.6714

BANKINTER

8.66

-0.3452

CAIXABANK

3.933

2.3952

DSTR INT ALIME

3.521

-2.1129

ENDESA

17.305 -0.4888

ENAGAS

21.15 -0.8439

FERROVIAL

16.9

FOMENTO DE CON

-0.295

10 -0.3984

GAS NATURAL

18.89

-0.1058

GRIFOLS

22.27

-0.8018

IBERDROLA

5.92

-0.5376

INT AIRLINES G

7.196

1.3236

INDRA SISTEMAS

11.07

0.2717

INDITEX

26.2

0.2295

MAPFRE

2.73

0.3308

12.185

0.5778

ARCELORMITTAL

26.17

1.809

OBR HUARTE LAI

3.89

2.207

RED ELECTR COR

15.855

-1.3993

REPSOL

14.05

1.8854

BCO DE SABADEL

1.6915

1.5002

BANCO SANTANDE

5.365

0.112

MERLIN PROP

SACYR

2.22

1.139

TELEFONICA

7.993

-1.564

MEDIASET ES CO

8.682

0.0922

TECNICAS REUN

25.53

1.3095
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

l
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Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
ΤΡΚΗ
Bank of Cyprus Holdings Plc (Σ)
ΔΗΕΠ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)
ΛΕΠΕ
LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)
ΣΑΕΠ
CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,5100
2,1200
0,4620
0,0060
0,2280

0,5400
2,1500
0,4740
0,0080
0,2280

0,5240
2,1399
0,4685
0,0061
0,2280

-0,8570
-4,5960
-1,1740
0,0050
-0,2000

39.954
12.314
34.949
123.000
9.950

0,5100
2,1300
0,4660
0,0055
0,2280

0,5200
2,1500
0,4800
0,0080
0,2300

0,5240
2,1500
0,4660
0,0080
0,2280

-1,13
-0,69
-2,92
33,33
-0,87

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ
LOUIS PLC (Σ)
ΤΣΟΚ
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,0210
0,1540

0,0230
0,1540

0,0211
0,1540

-0,1620
1,4000

2.234
800

0,0220
0,1360

0,0230
0,1540

0,0230
0,1540

9,52
10,00

1,4100

1,4600

0,1210
0,1880
0,0000
0,2340
1,3700
0,0000
0,0000
0,0000
0,0020
0,0000
0,0375
0,0010
0,0000
0,0000
0,1410
0,0000
0,0000
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1220
0,2080
0,0600
0,0000
1,4300
0,0000
1,3500
0,0180
0,0000
0,0230
0,0000
0,0020
0,1700
0,2740
0,1490
0,0390
0,0885
0,0050
0,0000
0,0090
0,0330
0,0160
0,0000

0,1210

0,00

0,0180

0,00

0,0420

-9,68

0,0000
0,0615
0,0150
1,1000
0,0000
0,2600
0,8100
0,0000
0,0235
0,1390
0,0520
0,4700
0,0000
0,4020
0,0390
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0630
0,0165
1,1500
0,2200
0,2900
0,0000
0,1700
0,0250
0,1480
0,0580
0,0000
0,0000
0,4100
0,0440
1,4100
0,0000
0,0130

0,0620

-1,59

1,1400

0,00

0,1700

8,28

0,0000
0,0000
0,2240
0,4900
0,1000
2,7800

0,0000
0,0480
0,0000
0,5200
0,0000
2,8400

0,4860

-6,54

2,8200

0,71

0,0000
0,0000
0,0000
1,2100
0,0000
0,0000
0,2200

0,0360
0,0120
0,0000
1,3000
0,2800
0,5400
0,2400

1,3000

6,56

0,0730

0,0740

0,0000
0,0160
0,0000
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000

0,0920
0,0000
0,2340
0,0020
0,4900
0,7200
0,0000

0,0160

0,00

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΜΟΔΕ MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD (AN)
ΠΙΕΡ
PIERIDES HOLDINGS PLC (AN, Σ)
ΡΟΧΑ
ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0360

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΕΝΟ
ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN)

0,0000

0,0000

98,7500
25,0000
24,0000
0,0000
0,0000

100,0000
30,0000
30,0000
0,0000
0,0000

25,0000

0,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
107,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ
LOGICOM PUBLIC LTD
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΠΑΝΔ
ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΦΙΛΟ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΑΤΑΣ
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
ΚΟΣΑ
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΛΙΠΕ
LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΜΙΝΕ
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΑΙΕΠ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΑΚΕΠ
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΓΙΕΠ
UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)
ΔΩΕΠ
ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΕΛΕΠ
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΕΛΛΗ
ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD
ΙΝΕΠ
INTERFUND INVESTMENTS PLC
ΙΣΕΠ
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΚΑΕΠ
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)
ΡΕΕΠ
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)
ΤΖΕΠ
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΤΟΕΠ
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΦΑΣΤ
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΧΑΕΠ
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)
Υπηρεσίες καταναλωτών
ΒΙΖΝ
VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD (AN, Σ)
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC
ΙΟΑΝ
CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)
ΛΙΝΑ
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΜΑΠΑ MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD
ΣΤΣΔ
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)
ΑΓΡΟ
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)”
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD
ΚΛΑΡ
CLARIDGE PUBLIC LTD
ΚΩΝΣ
CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΛΕΠΤ
LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
ΛΟΞΕ
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΝΤΟΔ
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΣΑΛΑ
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΣΙΤΟ
C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
ΣΤΑΔ
STADEMOS HOTELS PLC
ΤΟΚΙ
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)
ΧΑΣΕ
Ch. Charilaou Group Plc (Σ)
Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ
G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD
ΝΤΙΑ
DISPLAY ART PLC (Σ)
ΔΒΚΔ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΚΕΤΣ
THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
ΚΥΘΡ
K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
ΤΣΙΒ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,1210

0,1210

0,1210

0,0000

9.139

0,0180

0,0180

0,0180

-0,0750

1.700

0,0420

0,0420

0,0420

-0,7810

3.200

0,0615

0,0620

0,0618

-0,1170

30.000

1,1400

1,1500

1,1440

0,3950

2.530

0,1700

0,1700

0,1700

1,3000

100

0,4800

0,5000

0,4940

-2,6000

12.000

2,8200

2,8400

2,8382

2,6450

1.100

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ
ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)
ΣΤΟ
C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΑΝΠΑ
A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD (AN)
ΚΕΟ
KEO PLC
1,2200
ΜΙΤΣ
ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC
ΦΡΟΥ
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

1,3000

1,2600

3,4520

1.900

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΕΞΕΠ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΕΣΕΦ
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΚΕΑΕ
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD
ΣΛΕΠ
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD
ΤΔΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΤΕΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΤΚΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

0,0160

0,0160

0,0160

0,0000

9.975

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΛΦΚ
Alpha Bank Ltd - Χρεόγραφα 2013/2018
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
ΙΝΓΚΑΡΤ Ingard Property Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN, ΑΕ)
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021)
ΚΧ061Α13 ΚΟΧΑ 4,50% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2019)
ΚΧ071Α13 ΚΟΧΑ 4,75% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2020)
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023)
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024)
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021)
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022)
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023)
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025)
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ151Α04 ΚΟΧΑ 4.60% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019)
ΚΧ151Α05 ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)
ΚΧ151Β03 ΚΟΧΑ 4.60% 2003 (1η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018)
ΚΧ151Β04 ΚΟΧΑ 6.10% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019)
ΚΧ151Β05 ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)

25,0000

25,0000

25,0000

0,0000
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* Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει την αυξομείωση της μέσης σταθμικής τιμής σε σεντ από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
** Στον υπολογισμό της μέσης σταθμικής τιμής συμπεριλαμβάνονται και η αξία και τα τεμάχια συναλλαγών που εκτελέστηκαν με τη μέθοδο ‘Απλή Προσυμφωνημένη Συναλλαγή’.
Ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης: Στην Κατηγορία αυτή θα ταξινομούνται εταιρείες όταν ενδεχομένως θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη πλήρους συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία και μη παροχής επαρκών στοιχείων /εχεγγύων προς τους επενδυτές.
Αγορά ειδικών χαρακτηριστικών: ταξινομούνται εταιρείες οι οποίες έχουν: (α) δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της διασποράς ή της εμπορευσιμότητας ή της χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες ή (β) παραλείπουν να εισαγάγουν στο
Χρηματιστήριο μετοχές τους όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή (γ) i. για τις οποίες επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους ή ii. για τις οποίες επίκειται αντίστροφη εξαγορά ή
iii. οι οποίες είναι επενδυτικοί οργανισμοί και επιζητούν την απαλλαγή τους από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις τους.
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Μοχάμεντ Σαλάχ: ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ

Με το «καρέ» που πέτυχε το Σάββατο, ο Αιγύπτιος επιθετικός έφτασε τα 28 τέρματα στο πρωτάθλημα και 36 συνολικά σε 41 αγώνες
Προς επίδοση... φαραωνικών διαστάσεων βαδίζει φέτος ο Μοχάμεντ Σαλάχ, της Λίβερπουλ, με
διαφορά η πιο αποδοτική μεταγραφή της φετινής σεζόν στην
Ευρώπη, απειλώντας να γίνει ο
πρώτος ποδοσφαιριστής στην Αγγλία από τον καιρό του Κριστιάνο
Ρονάλντο (το 2008) που θα φτάσει
τα 40 γκολ σε μια σεζόν. Με το
«καρέ» που πέτυχε εις βάρος της
Γουότφορντ το Σάββατο, ο Αιγύπτιος επιθετικός έφτασε τα 28 τέρματα στο πρωτάθλημα και 36 συνολικά σε 41 αγώνες, σπάζοντας
έτσι και το ρεκόρ των ρούκι στο
«Ανφιλντ», που κρατούσε ο Φερνάνδο Τόρες με 33 τέρματα στην
πρώτη του σεζόν με την κόκκινη
φανέλα. Ο χαρισματικός Σαλάχ,
που οδήγησε και την Αίγυπτο στα
φετινά τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έσπευσε μάλιστα να ζητήσει και... συγγνώμη από τον Ελληνα τερματοφύλακα της Γουότφορντ Ορέστη Καρνέζη για τα τέσσερα τέρματά του στο 5-0 του «Αν-

φιλντ», εν μέσω χιονόπτωσης –
συνθήκες δηλαδή λογικά ασυνήθιστες για έναν Αιγύπτιο. Θέλει
δύο ακόμη γκολ για να γίνει ο Αφρικανός με τα περισσότερα γκολ
σε μια σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ,
περνώντας τον Ντιντιέ Ντρογκμπά. Ο 25χρονος είναι πια το
φαβορί για το Χρυσό Παπούτσι
στην Ευρώπη, και σύμφωνα με
τον προπονητή του, Γιούργκεν
Κλοπ, έχει ανέλθει πια σε επίπεδο
κοντά στον Λιονέλ Μέσι. Για τον
δε αρχηγό του, Τζόρνταν Χέντερσον, ο Σαλάχ χαρίζει στη Λίβερπουλ την εμπιστοσύνη που έδινε
μέχρι το 2014 ο Λουίς Σουάρες.
Με τη νίκη της η Λίβερπουλ
πλησίασε στους δύο βαθμούς τη
δεύτερη στη βαθμολογία Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας όμως
δώσει αγώνα περισσότερο. Σε άλλους αγώνες στην Πρέμιερ Λιγκ
η Μπόρνμουθ ουσιαστικά έστειλε
στην Τσάμπιονσιπ την ουραγό
Γουέστ Μπρομ επικρατώντας με
2-1, η Κρίσταλ Πάλας βγήκε από
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Ο 25χρονος είναι πια το
φαβορί για το Χρυσό
Παπούτσι στην Ευρώπη, και σύμφωνα με τον
προπονητή του, Γιούργκεν Κλοπ, έχει ανέλθει
πια σε επίπεδο κοντά
στον Λιονέλ Μέσι.
τη ζώνη του υποβιβασμού με το
2-0 στην έδρα της Χάντερσφιλντ
και η Εβερτον κατέβαλε τη γηπεδούχο Στόουκ με 2-1.
Δεν ήταν, όμως, μόνο ο Σαλάχ
που πέτυχε τέσσερα γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Τόσα πέτυχε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο επί της Χιρόνα,
φτάνοντας τα 18 μέσα στο 2018,
η καλύτερη επίδοση σε οποιοδήποτε από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης φέτος.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν περιορίστηκε στo 50ό χατ τρικ στην
καριέρα του, αλλά πέτυχε και τέταρτο τέρμα, πλησιάζοντας στα τρία
γκολ τον πρώτο σκόρερ του ισπανικού πρωταθλήματος, Λέο Μέσι,
παρά το κακό ξεκίνημα στη σεζόν
του «CR7». Και για έναν χαρακτήρα
σαν τον Κριστιάνο, αυτά τα προσωπικά επιτεύγματα μετρούν πάρα
πολύ. «Ο Κριστιάνο υπολείπεται του
Μέσι κατά τρία γκολ και ελπίζω να
αναδειχθεί πρώτος σκόρερ διότι
είναι πολύ σημαντικό για εκείνον»,
είπε με νόημα ο προπονητής της
Ρεάλ Ζινεντίν Ζιντάν.
Τέσσερα γκολ, όμως, πέτυχε αυτό το Σαββατοκύριακο και ο Μάουρο Ικάρντι της Ιντερ. Ο Αργεντινός αντικαταστάθηκε στο 66΄
του αγώνα με τη Σαμπντόρια στη
Γένοβα, αλλά είχε ήδη προλάβει
να σκοράρει τετράκις στο 0-5 των
«νερατζούρι». Ετσι έφτασε τα 22
γκολ φέτος στο Καμπιονάτο, δύο
λιγότερα από τον Τσίρο Ιμόμπιλε
της Λάτσιο.

Εκτοξεύθηκε η αξία του Αιγύπτιου επιθετικού
«Λίμιτ απ» έχει καταγράψει η μετοχή
του Μοχάμεντ Σαλάχ στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, σύμφωνα
με την έρευνα τρέχουσας μεταγραφικής αξίας των ποδοσφαιριστών των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης που διεξήγαγε το Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο CIES, με έδρα την Ελβετία.
Ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ, που χάρισε φέτος και την
πρόκριση στην πατρίδα του για
το επικείμενο Μουντιάλ, έχει σημειώσει άνοδο στη δυνητική μεταγραφική του αξία κατά 74,7
εκατ. ευρώ. Ετσι, από 88,1 εκατ.
ευρώ που θεωρείτο ότι κόστιζε
στην αρχή της σεζόν, ο Σαλάχ αποτιμάται τώρα στα 162,8 εκατ.
Ο Αφρικανός σκόρερ ξεπέρασε
ελάχιστα σε αύξηση αξίας τον Εντερσον Μοράες, τον Βραζιλιάνο
τερματοφύλακα της Μάντσεστερ
Σίτι, του οποίου η εκτιμώμενη
αξία αυξήθηκε κατά 74,4 εκατ. ευρώ από το περασμένο καλοκαίρι,

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποτιμάται τώρα στα 162,8 εκατ. ευρώ.

ανερχόμενη πλέον στα 98,7 εκατ.
ευρώ. Αυτό αποτελεί αύξηση αξίας
άνω του 300%... Τεράστια είναι
κι η αύξηση της αξίας του Λερόι
Σανέ, επίσης της Σίτι, που από
88,2 εκατ. ευρώ αποτιμάται πλέον
στα 151,2 εκατ., ήτοι 63 εκατ.
ευρώ περισσότερα. Την πρώτη
πεντάδα ανόδου σε απόλυτους αριθμούς συμπληρώνουν ο Κιλιάν
Μ’μπαπέ της Παρί Σεν Ζερμέν,
που ανέβηκε από τα 133,8 στα
188,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά
54,7 εκατ., καθώς κι ένας ακόμη
παίκτης της Σίτι, ο Γκάμπριελ Ζεσούς, με αύξηση 53,1 εκατ., από
τα 52,9 εκατ. στα 105,9 εκατ. ευρώ.
Στους πρώτους δέκα ανήκουν
ακόμη οι Τζο Γκόμεζ της Λίβερπουλ
(57,3 εκατ.), Παουλίνιο της Μπαρτσελόνα (52,4 εκατ.), Ντάβινσον
Σάντσες της Τότεναμ (77,6 εκατ.),
Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς της
Λάτσιο (70,5 εκατ.) και Φλοριάν
Τοβάν της Μαρσέιγ (82,3 εκατ.).

Ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ έφτασε τα 28 τέρματα στο πρωτάθλημα και τα 36 συνολικά σε 41
αγώνες, σπάζοντας έτσι και το ρεκόρ των ρούκι στο «Ανφιλντ», που κρατούσε ο Φερνάνδο Τόρες με 33.
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MARKET PLACE

H Cobalt Air
πετά απευθείας
για Γκάτγουϊκ

ATARI VCS

Από την 31 Μαρτίου, η Cobalt Air δίνει την δυνατότητα στο επιβατικό κοινό να ταξιδέψει
από την Αθήνα προς το Γκάτγουϊκ κάθε Τρίτη
και Σάββατο σε τιμές που αρχίζουν από €53
για κάθε μονή διαδρομή. Η προσθήκη του
Γκάτγουϊκ αποτελεί το 3ο στη σειρά δρομολόγιο
των απευθείας πτήσεων της Cobalt από την
Αθήνα. Η εταιρεία, μέσω της συνεχούς επέκτασης της και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών της, αποδεικνύει τους λόγους που την
καταστούν κάτι περισσότερο από μια περιφερειακή αεροπορική εταιρεία. Η νέα διαδρομή
Αθήνα-Γκάτγουϊκ θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες
όσων ταξιδεύουν από και προς την Ελλάδα
και θα καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση των
συγκεκριμένων αγορών.

Κόντρα στη νοσταλγία
Μία τεράστια γροθιά κόντρα στη νοσταλγία

πρόκειται να δώσει η Atari, η οποία θα παρουσιάσει παιχνιδοκονσόλα ονόματι Atari VCS. Η
κατασκευή της νέας παιχνιδομηχανής θα είναι
βασισμένη στο ξύλινο Atari 2600 με γραμμές
και ένα μπροστινό πάνελ από γυαλί ή ξύλο. Θα
διαθέτει φωτάκια, υποδοχές SD card, HDMI
και 4x USB. Θα κυκλοφορήσουν δύο εκδόσεις,
μία με ξύλο και μία μαύρη/κόκκινη. Η Atari δεν
θα βασιστεί αποκλειστικά στη νοσταλγία των
μεγαλύτερων ηλικιακά gamers, αλλά θέλει να
κερδίσει και νέους φίλους.

Ο Χόκινγκ περιγράφει τα πολύπλοκα μαθηματικά που χρειάζονται, ώστε μια διαστημοσυσκευή να ανιχνεύσει ίχνη από πολλαπλές «Μεγάλες Εκρήξεις».

GOOGLE PLAY INSTANT

Παιχνίδια δίχως Download
Έπειτα από την επιτυχημένη συνταγή του

Android instant Apps που μπορείς να δοκιμάσεις την εφαρμογή στο Android κινητό σου δίχως να κατεβάσεις την εφαρμογή, η Google
προχωρά με τον Google Play Instant, με το οποίο θα μπορείς να δοκιμάσεις παιχνίδια δίχως
να τα κατεβάσεις. Επίσης, θα υπάρχει στο περιβάλλον που μπορείς να κάνεις download την
εφαρμογή ένα κουμπί με την ονομασία Try
Now και εκεί θα μπορεί ο χρήστης να δοκιμάσει το παιχνίδι.

YOUTUBE

Στο PC όπως και στα κινητά
Έτσι όπως ακριβώς συμπεριφέρεται το βίντεο

του Youtube σε κινητές συσκευές, αναμένεται
να συμπεριφέρεται και στους Browsers των ηλεκτρονικών μας υπολογιστών. Σύμφωνα με
δημοσιεύματα, η Google θα εισάγει τη λειτουργία Picture-in-Picture και για την έκδοση του Υπολογιστή, δηλαδή το βίντεο θα μπορεί να τρέχει κάτω δεξιά στην οθόνη, ενώ περιηγείται ο
χρήστης στο μενού του Youtube για να διαλέξει νέο βίντεο που θα παίξει. Smart.

LG

Σε open source το webOS
Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να

καταστεί το webOS ακόμα πιο προσιτό στους
σημερινούς καταναλωτές και στις βιομηχανίες, η LG προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με ομοσπονδιακό κυβερνητικό όργανο
για να προωθήσει πιο ενεργά τη φιλοσοφία
της ανοιχτής πλατφόρμας. Η LG θα αναζητήσει επιχειρηματικές προτάσεις σχετικά με το
webOS από εκατοντάδες start up επιχειρήσεις που συνιστώνται από τον NIPA και θα
διαμορφώσει τη λίστα των επικρατέστερων
για την παροχή υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης με την εμπορευματοποίηση ως
τελικό στόχο. Η LG ανέπτυξε μια έκδοση ανοιχτού κώδικα της πλατφόρμας, την ‘webOS
Open Source Edition’, που είναι τώρα διαθέσιμη στο κοινό.

FACEBOOK

Σκάνδαλο για Ζούκερμπεργκ
Η εταιρεία Facebook Inc. θα ενημερώσει σή-

μερα στελέχη της Γερουσίας και της Βουλής
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εν μέσω της εντεινόμενης πίεσης που δέχεται προκειμένου
να δώσει απαντήσεις για τη φερόμενη χρήση
των προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων
χρηστών της από την εταιρεία συμβούλων
Cambridge Analytica. Μια εκπρόσωπος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής
των Αντιπροσώπων, καθώς και ένας βοηθός
στη Γερουσία επιβεβαίωσαν ότι θα γίνει αυτή η
ενημέρωση. Πολλοί Αμερικανοί βουλευτές έχουν ζητήσει να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου ο ίδιος ο επικεφαλής του Facebook
Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Τα ελπιδοφόρα παράλληλα
σύμπαντα του Χόκινγκ
Η τελευταία αδημοσίευτη εργασία του μεγάλου φυσικού μπορεί
να αποδειχθεί η σημαντικότερη κληρονομιά που αφήνει πίσω του
Μια πρόβλεψη για το αναπότρεπτο τέλος του κόσμου μας, αλλά
και ένα ελπιδοφόρο τρόπο να ανιχνεύσουμε ίσως τα παράλληλα
σύμπαντα, περιλαμβάνει η τελευταία θεωρία για το πολυσύμπαν που άφησε πίσω του, λίγο
πριν πεθάνει, ο μεγάλος φυσικός
Στίβεν Χόκινγκ.
Ο Βρετανός επιστήμονας εργαζόταν έως την τελευταία εβδομάδα πριν το θάνατό του πάνω στην τελευταία εργασία του
με τίτλο «Μία ομαλή έξοδος από
τον αιώνιο πληθωρισμό», που
ήδη βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης από κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό, στο οποίο έχει
υποβληθεί.
Σε αυτήν, σύμφωνα με τον
βρετανικό Τύπο (Τάιμς Λονδίνου, Ιντιπέντεντ, Τέλεγκραφ),
ο Χόκινγκ προβλέπει ότι το σύμπαν μας θα λάβει τέλος, όταν
τα άστρα ξεμείνουν από ενέργεια. Δεν αποκλείει όμως ότι

στο μεταξύ οι επιστήμονες θα
μπορέσουν τελικά να βρουν εναλλακτικά σύμπαντα με τη
βοήθεια διαστημικών σκαφών
με ειδικά όργανα.
Ο Χόκινγκ, σύμφωνα με πληροφορίες συναδέλφων του, περιγράφει στην ακόμη αδημοσί<
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H εργασία «Μία
ομαλή έξοδος από
τον αιώνιο πληθωρισμό», βρίσκεται σε
διαδικασία εξέτασης
από κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό.
ευτη εργασία του τα πολύπλοκα
μαθηματικά που χρειάζονται,
ώστε μια διαστημοσυσκευή να
ανιχνεύσει ίχνη από πολλαπλές
«Μεγάλες Εκρήξεις» (Μπιγκ

Μπανγκ). Η θεωρία αυτή μπορεί
να αποδειχθεί η σημαντικότερη
κληρονομιά που αφήνει πίσω
του.
Πολλοί επιστήμονες -μεταξύ
των οποίων ο Χόκινγκ- πιστεύουν
ότι το σύμπαν διεστάλη απότομα
από ένα μοναδικό σημείο φθάνοντας πολύ γρήγορα στις σημερινές σχεδόν διαστάσεις του,
μια θεωρία γνωστή ως «κοσμικός
πληθωρισμός». Από τη θεωρία
αυτή προκύπτει μια άλλη θεωρία
για την ύπαρξη πολλών «Μπιγκ
Μπανγκ», καθένα από τα οποία
δημιούργησε το δικό του σύμπαν,
με τελικό αποτέλεσμα ένα πολυσύμπαν (multiverse).
Όμως, από τη θεωρία έως την
πράξη υπάρχει τεράστια απόσταση. Κανείς δεν έχει καταφέρει
μέχρι σήμερα να προσκομίσει
αποδείξεις ότι όντως κάτι τέτοιο
έχει συμβεί. Ίσως όμως ο Χόκινγκ
να είχε μια τελευταία λαμπρή ιδέα, που θα καταστήσει εφικτή

την επιβεβαίωση του πολυσύμπαντος με απτά στοιχεία από
την παρατήρηση.
Όπως δήλωσε ο καθηγητής
κοσμολογίας Κάρλος Φρενκ του
Πανεπιστημίου του Ντάραμ, ο
Χόκινγκ πίστευε ότι το πολυσύμπαν άφησε το αποτύπωμά του
στην κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου που διαπερνά το δικό
μας σύμπαν και ότι συνεπώς
μπορούμε να το ανιχνεύσουμε
με τα κατάλληλα όργανα μιας
διαστημοσυσκευής.
Ο συνεργάτης του καθηγητής
Τόμας Χέρτογκ του βελγικού Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβέν, ο οποίος δούλεψε μαζί με
τον Χόκινγκ πάνω στη νέα θεωρία, δήλωσε ότι, με αυτή την
τελευταία εργασία, ο Χόκινγκ
μπορεί να κατάφερνε να πάρει
τελικά το Νόμπελ Φυσικής, αν
όντως στην πορεία η θεωρία του
επιβεβαιωνόταν με τις ανάλογες
ανακαλύψεις.

Μπλοκάρει τις διαφημίσεις
κρυπτονομισμάτων η Google
Στην απαγόρευση των διαφημίσεων κρυπτονομισμάτων σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες
της προχωρά η Google από τον
Ιούνιο, χωρίς να διευκρινίζει
γιατί θα το καθυστερήσει.
Η Google πήρε αυτήν την απόφαση προκειμένου να προστατεύει καλύτερα τους καταναλωτές που θέλουν να επενδύσουν στο Bitcoin και στα παρεμφερή ψηφιακά νομίσματα,
σύμφωνα με το BBC.
Η απαγόρευση της Google
θα αφορά τις διαφημίσεις που
προβάλλονται τόσο στην ίδια
τη μηχανή αναζήτησής της, όσο
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Η απαγόρευση
αφορά μηχανή
αναζήτησης και
άλλους ιστότοπους.
και αυτές που προβάλλονται σε
άλλους ιστότοπους μέσω της
διαφημιστικής πλατφόρμας της
εταιρείας.
Εν τω μεταξύ, η αξία του
Bitcoin, του Ethereum και άλλων
κρυπτονομισμάτων επηρεάσθηκε αρνητικά μόλις έγινε γνωστή
η απόφαση της Google. Ανά-

λογη πρωτοβουλία του Facebook
έγινε τον Ιανουάριο, με το μέσο
κοινωνικής δικτύωσης να αναφέρει ότι πολλές εταιρείες στο
πεδίο των κρυπτονομισμάτων
ενεργούν κακόπιστα.
Επιπλέον, η επικεφαλής του
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ είχε επισημάνει ότι τα κρυπτονομίσματα αξιοποιούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και
χρηματοδότηση τρομοκρατών.
Παράλληλα, είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που
ελλοχεύουν από την υπερβολική μεταβλητότητα της αξίας
τους.

Διεύρυνση της
ιδιοκτησιακής βάσης
της ΓΝΩΡΑ
Ένα πρωτοποριακό σχέδιο διεύρυνσης της ιδιοκτησιακής της βάσης με δικά της στελέχη,
υιοθέτησε πρόσφατα η εταιρεία ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί
νέα δυναμική, αλλά και ψυχολογία στην εταιρεία η οποία καλωσόρισε ήδη τρεις δικούς
της ανθρώπους στη μετοχική της δομή. Το
σχέδιο προβλέπει σταδιακή μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ιδρυτών της εταιρείας,
του διευθύνοντος συμβούλου Ανδρέα Χατζηκυριάκου και του γενικού διευθυντή Πάμπου
Κασκάνη, με την προσθήκη νέων μετόχων
από το δυναμικό της εταιρείας. Η αρχή έγινε
με την προσθήκη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
της ΓΝΩΡΑ, της διευθύντριας επικοινωνίας
Σύλβιας Καρακατσάνη και των managing
communication consultants Χαράλαμπου
Ρωσσίδη και Κύπρου Χατζηαθανασίου.

Δίπλα στον Σύνδεσμο
Φίλων Νεφροπαθών
η Alpha Bank
Η Alpha Bank Cyprus Ltd στήριξε και εφέτος
τη δράση του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων
Νεφροπαθών (ΠΣΦΝ), ως επίσημος χορηγός
της “26ης Ετήσιας Εβδομάδας Ενημέρωσης
και Πρόληψης πάνω σε Νεφρολογικά Προβλήματα”, που πραγματοποιήθηκε από 5 έως
11 Μαρτίου 2018. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές και ραδιοφωνικές παρουσιάσεις καθώς
και παγκύπριος έρανος, με στόχο την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου.

Η αξία του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων επηρεάσθηκε
αρνητικά μόλις έγινε γνωστή η
απόφαση της Google.

Το λάθος του Facebook για τον Ευγένιο Ντελακρουά
Το Facebook παραδέχτηκε ότι
έκανε λάθος που απαγόρευσε
προσωρινά μια διαφήμιση στην
οποία χρησιμοποιείτο ο διάσημος ρομαντικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελευθερία οδηγεί το λαό», εμπνευσμένο
από τη γαλλική επανάσταση
του 1830. Η απαγόρευση είχε
γίνει, επειδή ο πίνακας απεικονίζει μια γυμνόστηθη γυναίκα
να κρατά μια γαλλική σημαία.
Ο πίνακας, που δεν απεικονίζει μια τυχαία γυναίκα, αλλά
τη Μαριάν, το εθνικό σύμβολο
της Γαλλικής Δημοκρατίας, η οποία έχει αποτυπωθεί και σε γαλλικό χαρτονόμισμα, είχε αξιοποιηθεί σε μια online διαφημιστική καμπάνια για ένα θεατρικό
έργο που θα ανέβει στο Παρίσι.
Όμως, την περασμένη εβδομάδα
η λογοκρισία του Facebook «έκοψε» τη διαφήμιση και μαζί τον
πίνακα, όπως δήλωσε ο σκηνο-

<
<
<
<
<
<
<

Απαγόρευσε διαφήμιση με τον πίνακα
«Η Ελευθερία οδηγεί
τον λαό», λόγω γυμνού.
θέτης του έργου Ζοσλί Φιορινά.
Όπως είπε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, «ένα μόλις τέταρτο της ώρας μετά το ξεκίνημα
της διαφήμισης, αυτή μπλοκαρίστηκε και η εταιρεία (σ.σ.
Facebook) μας είπε ότι δεν μπορεί
να δείχνει γυμνό». Στη συνέχεια,
ο ίδιος ανάρτησε μια νέα διαφήμιση με τον ίδιο πίνακα, όπου
όμως τα στήθη της «Ελευθερίας»
είχαν καλυφθεί με ένα μπάνερ
που έγραφε «λογοκριμένο από
το Facebook». Αυτή η διαφήμιση
δεν απαγορεύθηκε.
Το Facebook ζήτησε συγγνώμη για το ζήλο του, ενώ διευθυ-

Ο πίνακας απεικονίζει τη Μαριάν, το εθνικό σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας.
ντικό στέλεχος του αμερικανικού
μέσου κοινωνικής δικτύωσης
στο Παρίσι, ο Ελοντί Λαρσίς, δήλωσε ότι «το έργο ‘Η Ελευθερία

οδηγεί το λαό’ έχει τη θέση του
στο Facebook...Πληροφορήσαμε
αμέσως τον χρήστη ότι συνεπώς
εγκρίνεται η χρήση του πίνακα
από αυτόν».
«Προκειμένου να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της
υπηρεσίας μας, επαληθεύουμε
εκατομμύρια εικόνες που δημοσιοποιούνται κάθε εβδομάδα
και μερικές φορές κάνουμε λάθη» είπε η Λαρσίς.
Δικαστήριο της γαλλικής
πρωτεύουσας απέρριψε τις κατηγορίες ενός Γάλλου δασκάλου,
ο οποίος ζητούσε αποζημίωση,
επειδή, σύμφωνα με τη μήνυσή
του, το Facebook είχε λογοκρίνει
τη σελίδα του, όταν ανάρτησε
ένα γυμνό πίνακα του Γκιστάβ
Κουρμπέ. Το δικαστήριο πάντως
επεσήμανε ότι το Facebook έκανε λάθος που δεν εξήγησε
στον χρήστη τους λόγους για
την απόφασή του.

Εκπαιδευτικά
σεμινάρια σε μαθητές
από την ΜΤΝ
Θέλοντας να ενισχύσει την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών γύρω από το θέμα
της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, η
ΜΤΝ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε
Γυμνάσια και Λύκεια ανά το Παγκύπριο. Το
πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία, τον Ιανουάριο στην Εμπορική Σχολή
Μιτσή στη Λεμύθου, ενώ ακολούθησαν άλλα
εννέα σεμινάρια περνώντας από όλες τις επαρχίες
της Κύπρου. Με την παραγωγή ενός σύντομου
βίντεο που φέρει τον τίτλο «Δική σου Επιλογή»,
το οποίο επικεντρώνεται σε περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού, η ΜΤΝ στοχεύει στην
αφύπνιση των μαθητών και κυρίως εφήβων,
γύρω από τα θέματα αυτά, τα οποία απασχολούν
τους νέους ολοένα και περισσότερο. Πέρα από
το βίντεο, γίνεται και μια μικρή παρουσίαση
της εκπαιδευτικής εφαρμογής iWhiz.
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Η EUROBANK ΑΝΑΛΥΕΙ

Ανησυχία για στροφή
των ΗΠΑ
στον προστατευτισμό
Σε συνέχεια της παραίτησης
του οικονομικού συμβούλου
της αμερικανικής προεδρίας
Γκάρι Κον την προηγούμενη
εβδομάδα, ο οποίος είχε εκφραστεί κατά της επιβολής
δασμών στις εισαγωγές σε
ατσάλι και αλουμίνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε
στην απομάκρυνση του Ρεξ
Τίλερσον από το υπουργείο
Εξωτερικών των ΗΠΑ την
Τρίτη, ο οποίος θεωρείτο υπέρμαχος του ελεύθερου εμπορίου. Στη θέση του τοποθέτησε τον μέχρι πρότινος διευθυντή της CIA Μάικ
Πομπέο, που θεωρείται ότι
θα έχει μια πιο επιθετική
στάση στο θέμα του εμπορικού προστατευτισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
έχει αποφασίσει να απομακρύνει τον Μακμάστερ από
τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, φημολογείται πως
σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς συνολικής αξίας 60
δισ. δολ. σε εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα, οι οποίοι θα αφορούν τους τομείς της τεχνολογίας, των
τηλεπικοινωνιών και των
καταναλωτικών προϊόντων.
Στον απόηχο των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων
στις ΗΠΑ όσον αφορά τα μέτρα προστατευτισμού στο
εμπόριο, η συναλλαγματική
ισοτιμία δολάριο/γιεν υποχώρησε σε χαμηλά μιας εβδομάδας την Παρασκευή
κοντά στο 105,60, με το ιαπωνικό νόμισμα, το οποίο
θεωρείται ασφαλές καταφύγιο (safe haven), να ευνοείται
από την αυξημένη αποστρο-

φή των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου. Παράλληλα,
η ισοτιμία ευρώ/δολάριο διαπραγματευόταν κοντά στο
1,2330 στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή, σημειώνοντας κέρδη 0,2% σε
εβδομαδιαία βάση.
Στις αγορές αμερικανικών
κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις των τίτλων βραχυπρόθεσμης λήξης κινήθηκαν ανοδικά ενόψει της
επερχόμενης συνεδρίασης
της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), κατά την
οποία η αρμόδια επιτροπή
χάραξης νομισματικής πολιτικής αναμένεται να προβεί
σε αύξηση του εύρους των
επιτοκίων κατά 25 μονάδες
βάσης στο 1,50-1,75%. Στο
πλαίσιο αυτό, η απόδοση
του 2ετούς τίτλου αναρριχήθηκε σε υψηλά 9,5 ετών
2,29%, με τη επιτοκιακή διαφορά από τον αντίστοιχο
10ετή να συρρικνώνεται κοντά στις 52,5 μονάδες βάσης
την Παρασκευή, πλησιάζοντας χαμηλά 10ετίας στα οποία βρέθηκε στα τέλη Ιανουαρίου. Στην Ευρώπη, τα
γερμανικά κυβερνητικά ομόλογα μακράς διάρκειας ενισχύθηκαν ύστερα από τον
ήπιο (dovish) τόνο σε πρόσφατα σχόλια αξιωματούχων
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και την αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα
στην Ιταλία, με τον αντίστοιχο 10ετή τίτλο να υποχωρεί
στο 0,56% στο τέλος της εβδομάδας, το χαμηλότερο
επίπεδο από τα τέλη Ιανουαρίου.

Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης &
Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον
καταγράφει υψηλές ζημίες
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια της εταιρείας του μειώθηκαν από 38 σε 9 δισ. δολ.
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι αυτή η περίοδος
για τον άλλοτε κραταιό μεγαλοεπενδυτή
Τζον Πόλσον, ο οποίος έγινε γνωστός για
τις μεγάλες τοποθετήσεις του κατά τη
διάρκεια της κρίσης σε περίπλοκα προϊόντα
στην αγορά παραγώγων και για το στοίχημά του ότι η αμερικανική αγορά ακινήτων θα καταρρεύσει. Επαληθεύτηκε και
πλούτισε. Επιπροσθέτως, ο Τζον Πόλσον
διατηρεί μερίδια σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, στην
Τράπεζα Πειραιώς και στην Alpha Bank.
Σε πρώτη φάση, η διάλυση της αμερικανικής αγοράς ακινήτων προκάλεσε χρηματοπιστωτική κρίση και εν συνεχεία οι
κραδασμοί της μεταδόθηκαν και στη διεθνή οικονομία. Μετά τις διαδοχικές απώλειες στην εταιρεία του Paulson Co., με
τα επιμέρους ξεχωριστά επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, ο ιδρυτής
της θα επιστρέψει χρήματα σε κάποιους
επενδυτές και θα προβεί σε περικοπές
προσωπικού. Την προηγούμενη εβδομάδα,
απέλυσε έμπειρους χρηματιστές και στενούς συνεργάτες του, συνεχίζοντας μια
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Ενδιαφέρεται να μετατοπίσει
το κέντρο βάρους σε τοποθετήσεις σχετικά με κρατικά ομόλογα υπερχρεωμένων χωρών.
διαδικασία που ξεκίνησε από το 2016.
Τότε, στην Paulson Co. απασχολούνταν
128 άτομα και σήμερα 95. Ο όμιλος του
μεγιστάνα επενδυτή ιδρύθηκε το 1994 και
βρέθηκε στο απόγειο του, όσον αφορά τον
πλούτο και τη φήμη, από το 2007 έως και
το 2011. Το 2011 τα υπό διαχείριση κεφάλαιά του ανήλθαν στα πρωτοφανή επίπεδα
των 38 δισ. δολαρίων. Σήμερα έχουν μειωθεί
στα 9 δισ. δολάρια, εκ των οποίων σχεδόν
το 70%-90% ανήκει στον ίδιο τον Τζον
Πόλσον και τους υπαλλήλους του. Το μερίδιο του ιδίου επί των κεφαλαίων αυξήθηκε
τα τελευταία χρόνια, διότι έχανε πελάτες
και οι αποδόσεις έφθιναν.

Εύλογο ερώτημα

Με ζημιές έκλεισε
και την Τρίτη το ΧΑΚ
Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ
κατέγραψε ζημιές σε ποσοστό 0,41% και έκλεισε στις
68,39 μονάδες. Πτώση σε
ποσοστό 0,63% σημείωσε ο
Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 40,95 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος
<
<
<
<
<
<
<

Ο Γενικός Δείκτης
του ΧΑΚ κατέγραψε
ζημιές σε ποσοστό
0,41% και έκλεισε
στις 68,39 μονάδες
συναλλαγών μετοχών διαμορφώθηκε στα €84.482,74
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, απώλειες σημείωσαν ο δείκτης
της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,94% και των Επενδυτικών σε ποσοστό 2,65%. Αντίθετα, κέρδη κατέγραψαν

τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό
3,59% και οριακά η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό
0,09%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας
Κύπρου με € 26.351,07 (πτώση 0,69% - τιμή κλεισίματος
€2,15), οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €20.934,83
(πτώση 1,13% - τιμή κλεισίματος €0,524), της Δήμητρας
Επενδυτικής με €16.373,36
(πτώση 2,92% - τιμή κλεισίματος €0,466), της Κυπριακής
Εταιρείας Τσιμέντου με
€5.928 (πτώση 6,54% – τιμή
κλεισίματος €0,486) και της
Τσιμεντοποιίας Βασιλικού
με €3.122 (άνοδος 0,71% –
τιμή κλεισίματος €2,82). Από
τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν
ανοδικά, 7 πτωτικά, και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 143.

Πώς ακριβώς θα αντιδράσει ο Τζον Πόλσον; Εχει ήδη ανακοινώσει ότι στους επενδυτές των κεφαλαίων Paulson Credit
Opportunities, που υπέστησαν απώλειες,
θα επιστραφούν χρήματα. Συν τοις άλλοις,
θα έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν,
να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε άλλα
επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου της Paulson Co. Τώρα απομένει να
μάθουμε αν θα μετασχηματίσει την εταιρεία
του σε μία μονάδα που θα διαχειρίζεται αποκλειστικά κεφάλαια δικά του, της οικογένειάς του και του στενού κύκλου του.
Συνεργάτες του διευκρινίζουν, πάντως, ότι
δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος σχεδιασμός
προς το παρόν.

Ο Τζον Πόλσον έχει ανακοινώσει ότι στους επενδυτές των κεφαλαίων Paulson Credit Opportunities, που υπέστησαν απώλειες, θα επιστραφούν χρήματα. Συν τοις άλλοις, θα έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου της Paulson Co.
Αντιθέτως, ο Τζον Πόλσον ενδιαφέρεται
να μετατοπίσει το κέντρο βάρους σε επενδύσεις σχετικά με κρατικά ομόλογα υπερχρεωμένων χωρών. Επίσης, θα εντείνει τις
δραστηριότητες που αφορούν την επενδυτική στρατηγική στην αγορά και πώληση
μετοχών δύο υπό συγχώνευση επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, στοιχηματίζει
κανείς ότι η τιμή της μετοχής της εταιρείας
που είναι στόχος εξαγοράς θα ενισχυθεί
πέραν της τιμής προσφοράς, ενώ της αγοράστριας εταιρείας θα εξασθενήσει, όπως
αναφέρει το Bloomberg. Αξίζει να σημειωθεί

ότι κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια ένα
από τα παλαιότερα επενδυτικά κεφάλαια,
το Paulson Partners, είχε απώλειες 42%
συνολικά. Καλύτερες επιδόσεις είχαν το
2017 τα Paulson Credit Opportunites, με
11% απόδοση, και τα Pure Spread, που κάνουν τοποθετήσεις σε λιγότερο ευμετάβλητες αγορές.
Σημειωτέον ότι ο 62χρονος μεγαλοεπενδυτής είχε αποκομίσει για τον ίδιο κέρδη
σχεδόν 4 δισ. δολαρίων από την κρίση. Εκτοτε, όμως, υπέπεσε και σε σφάλματα. Οπως αναφέρουν οι Financial Times, ο όμιλος

Paulson Co. έκανε εσφαλμένες επιλογές,
όπως οι μετοχές εταιρειών στον κλάδο της
υγείας, στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και
στην εξόρυξη χρυσού. Ιδιαίτερα άστοχο
αποδείχθηκε το μεγάλο στοίχημα στη φαρμακευτική Valeant Pharmaceuticals, όπου
η Paulson Co. ήταν η μεγαλύτερη μέτοχος.
Η μετοχή της από τα 262,50 δολάρια το
2015 έφθασε σήμερα μόλις στα 16,80 δολάρια. Επιπλέον, μία άστοχη κίνησή του
ήταν και αυτή εις βάρος των γερμανικών
ομολόγων, προβλέποντας επιδείνωση της
κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη.

Θετική για τις ελληνικές τράπεζες η εφαρμογή του IFRS 9
Θετικά αποτιμά για τις ελληνικές τράπεζες
την ενσωμάτωση του νέου λογιστικού προτύπου (IFRS 9) η Moody’s, μετά την ανακοίνωση των σχετικών στοιχείων από τις
εγχώριες τράπεζες. Συγκεκριμένα, οι πρόσθετες προβλέψεις για την αντιμετώπιση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που
πραγματοποίησαν οι συστημικές τράπεζες
στο πλαίσιο της υιοθέτησης του IFRS 9, ανήλθαν στα 5,7 δισ. ευρώ (πριν από φόρους).
Αναλυτικότερα, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε σε πρόσθετες προβλέψεις
ύψους 1,6 δισ. ευρώ, η Alpha Bank ύψους
1,55 δισ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα ύψους
1,45 δισ. ευρώ και η Eurobank πρόσθετες
προβλέψεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
Η Moody’s σχολιάζοντας την υιοθέτηση
του IFRS 9 σημειώνει ότι αυτό έχει θετική
πιστωτική επίδραση στις ελληνικές τράπεζες,
τονίζοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν μια αύξηση των προβλέψεων κατά μέσον όρο 10%,
αυξάνοντας την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από προβλέψεις
στο περίπου 55% από 50% που ήταν στο τέταρτο τρίμηνο του 2017. Οι επιπλέον προ-
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Οι πρόσθετες προβλέψεις για
την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, που πραγματοποίησαν οι τράπεζες στο
πλαίσιο της υιοθέτησης του
IFRS 9, ανήλθαν στα 5,7 δισ.
βλέψεις, εκτιμά η Moody’s, θα βοηθήσουν
τον κλάδο στην προσπάθεια μείωσης των
NPEs –που σήμερα φτάνουν τα περίπου 95
δισ. ευρώ– κατά 40% την περίοδο 2017-2019,
με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει
στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
Σύμφωνα με τον οίκο, το μεγαλύτερο απόθεμα
προβλέψεων θα επιτρέψει στις τράπεζες να
προχωρήσουν σε μεγαλύτερες πωλήσεις
προβληματικών δανείων, επιταχύνοντας
την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών.
Η Moody’s εκτιμά ότι η επίπτωση στο κεφάλαιο των τραπεζών από το IFRS 9 θα μειώσει
τον δείκτη κεφαλαίων CET1 κατά περίπου
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300 μονάδες βάσης, κατά μέσον όρο, την επόμενη πενταετία από ένα δείκτη CET1 περίπου 16,5% στο τέταρτο τρίμηνο του 2017.
Ο άμεσος αντίκτυπος το 2018 θα περιοριστεί
σε περίπου 15 μονάδες βάσης, καθώς μόλις
το 5% των επιπλέον προβλέψεων θα επηρεάσει το ρυθμιστικό κεφάλαιο. Με βάση τους
κανόνες, αυτό το 5% θα αυξηθεί σε 15% το
2019, 30% το 2020, 50% το 2021, 75% το
2022 και 100% το 2023. Σημειώνεται ότι η
επίπτωση από τις πρόσθετες αυτές προβλέψεις
που διενήργησαν οι τράπεζες, δεν επηρεάζει
τα αποτελέσματα αλλά επιβαρύνει κατευθείαν
τα κεφάλαια. Ακόμα σημαντικότερο είναι το
γεγονός ότι η επιβάρυνση αυτή ουσιαστικά
δεν θα ληφθεί υπόψη στο υπό εξέλιξη stress
test, καθώς οι εποπτικές αρχές έχουν δώσει
στις τράπεζες τη δυνατότητα να αποσβέσουν
σε βάθος 5ετίας τη ζημία, με το 30% της επίπτωσης να αναγνωρίζεται τα τρία πρώτα
χρόνια και το υπόλοιπο 70% θα βαρύνει τα
εποπτικά κεφάλαια την τελευταία 2ετία. Ετσι,
για το 2018 και το stress test η μείωση στους
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών
είναι πολύ μικρή.

